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 ריפניירַא

 .רַאפ זיא "?עיזעָאּפ עשידיי רענַאקירעמַא, גנולמַאז רעד םורַא טעברַא יד ןעוו ,טציא
 ,םענייא יװ טימעג ןיא רימ זיא טציא :ןענײשרעד םוצ טיירג זיא ךוב סָאד ןוא טקידנע
 -- .ןײרַא געוו ןטייוו ןיא ןביל ןוא ןטנעָאנ ַא סױרַא טײלַאב סָאװ

 ליפוצ .שפנ ןקידעבעל ַא טימ יו טעמכ ,טעברַא רעד טָא טימ ךיז טבעלעגנייַא ליפוצ
 ףןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ךעלגעטיגָאט םעד םורַא ןייגוצמוא ךז ט ניי יו ו ע גד צ
 .גרָאז סָאמ רעשפיה ַא ןָא טינ ךיוא ןוא דיירפ רעקידנסקַאװ ןופ ליפעג ַא טימ

 וצ טינ יאדוװַא ןבַאה סָאװ ,ןטנעמיטנעס עכעלנעזרעּפ רָאנ ךָאד ןענעז סָאד ,רעבַא
 ןעגנערב ָאד ליוו ךיא סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב עויטַאמרָאפניא עקיטײנ עכעלטע יד טימ ןָאט
 .ךוב םוצ ריפנײרַא ןַא יו

 רָאי רָאּפ ַא ,גנולמַאז ןופ טיבעג ןפַא טעברַא רעקידרעטייוו רַאפ ןַאלּפ רעטשרע ןיימ
 -נעמַאװצ :ןעװעג זיא ,"עיזעָאּפ עשידיי רָאי 500, עיגָאלָאטנַא רעד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ
 ךשמה ַא ןייז לָאז סָאװ ,ןטעָאּפ רוד ןרעגניי םעד ןופ רעדיל טימ דנַאב ןטירד ַא ןלעטשוצ
 ןרָאװעג טלמַאזעגנָא קעװצ םעד רַאפ זיא לַאירעטַאמ ךס ַא .דנעב ייווצ עטשרע יד ןופ
 .םרָאפ-ךוב ןיא ןעגנערב וצ ןכיג ןיא רָאג סע ףָאה ךיא ןוא

 יו יווייס "עיזעָאּפ עשידיי רענַאקירעמַא; ךוב עקיזָאד סָאד רעבָא טכַארטַאב ךיא
 ןופ טעברַא ענעסירעגרעביא קילײװטײצ יד שטָאכ .עיגָאלָאטנַא רעטשרע רעד ןופ ךשמה ַא
 ייוצ יו רעמ ףַא ןרָאװעג טרעטייװרעד םעד ךרוד זיא דנַאב ןטירד ןטנָאמרעד םעד
 .רעטעּפש טשרע ןענישרעד טעװ ןוא ןדַאקעד

 ,עניימ גנולמַאז עטשרע יד :ןיז ןקידנגלָאפ םעד ןיא ךשמה ַא יװ סע טכַארטַאב ךיא
 -ץלטסניק ַא זיא ,גנולמַאז עקיטציא יד .רעטקַארַאכ ןכעלטכישעג ַא ןופ רעמ ןעוועג זיא
 -כיד ןופ דיל ןרענייפ ,ןרעסעב םנופ ןעמַאר יד ןיא ,ךעלגעמ טייוו יו ,בײלקּפָא רעשיר
 ןקידרעטייװ םעד ןיא טלוב ןוא קידמינּפ ןרָאװעג ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעט
 .ץיזעָאּפ רעשידיי רעגיה רעד ןופ גיײטשפיורַא ןשירעלטסניק

 ןױש ןענעז רָאי קילדנעצ ייוװצ רעביא זַא ,טציא ךימ טנָאמרעד טנעמָאמ רעד טָא
 -ןא-עכעלטע .ןענישרעד זיא "עיזעָאּפ עשידיי רָאי 500/ עיגָאלָאטנַא יד טניז ןּפָאלעגכרוד
 םעד ןיא ךיוא יו ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל םעד ןיא דָאירעּפ רעשּפיה ַא זיא רָאי קיצנַאװצ
 רעגיה רעזדנוא רַאפ תמא סָאד זיא סרעדנוזַאב .רוטַארעטיל ַא ןופ וטפיוא ןשירעפעש
 ןָאזעס-גנילירפ ריא טכַאמעגכרוד קירוצ גנַאל טינ רָאג טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ערעפסָאמטַא רעשירעלטסניק רעד ןופ טפול יד ןעװ ,טייצ ַא -- םוקפיוא ןוויטַאערק ןופ
 ךיז טגָאי סוינעג רעשירעפעש רעד ןוא הריצי ןופ תוחוכ עקיאורמוא טימ ןדָאלעגנָא זיא
 ,ףורַא-גרַאב

 יד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד סָאװ ,סעצָארּפ רעד ךָאד זיא סָאד
 ,רימ טכוד ,זייוװליײט ,ךָאנ טכַאמ ןוא טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ רָאי קילדנעצ רָאּפ עטשרע
 ! ףױרַא-גרַאב ןייג --- ןדָאב םענַאקירעמַא םעד ףַא ךרוד טציא ךיוא

 .טנַא ןוא םוקפיוא ריא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא גנונכיײצַאב יד טָא ליפיוו ףַא
 עריא טימ טייז-ייב-טייז ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעד ןײטשרַאפ ןטסעב םוצ ןעק ,גנולקיוו
 ןרָאי עויטַאערק עלַא יד ךרוד רעיוב ןוא רעפעש

 שוח רעד סָאװ ,םעד ןופ גױא ןרֲאפ טרימרָאפ ךיז יז טָאה ,לַאטעד רעמ טימ ךָאנ
 וליפַא ןוא יז ןייטשרַאפ וצ טנרעלעג םיא טָאה ,גנוטלַאהרעד ןוא גנולמַאזנייא ריא רַאפ
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 זיב ץָארּפשפױא ןטשרע ריא ןופ טמערופעגסיוא ךיז טָאה יז יװ ױזַא טָא -- ןבָאה וצ ביל
 .תונורסח ןוא תולעמ עריא טימ ,םענרַאפ ןטגייווצרַאפ-טיירב ןקיטציא ריא

 יד ןוא וטפיוא םעד ןגעוו תוכיראב ָאד ךיז ןלעטשוצּפָא ןעוועג קיטיינ יאדװַא טלָאװ סע
 טריפעג ליפוצ רעבָא ךימ טלָאװ סָאד .עיזעָאּפױרענָאיּפ רעשידיי רעגיה רעד ןופ ןטרעוו
 ןףכירטשוצרעטנוא ןצרוק ןיא ָאד ךוז ךיא סָאװ ,םעד ןופ טײזרעדנָא

 -ייר ב ןופ ןעגנופַאש עטשרע יד ןענעכיײצַאב וצ ךיא ןיימ "?עיזעָאּפרענָאיּפ,; טימ
 ענעעזעגנָא עריא ןשיװצ סָאװ ,עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא םענרַאפ ןשירעלטסניק ןרעט
 ןוא ןיסעיל .א ,שאוהי ,דלעפנעזָאר סירָאמ ףעמענ יד ןרעװ טנַאמרעד ןפרַאד רעייטשרָאפ
 רעייטשרַאפ עטסדנטײדַאב יד ןשיװצ ייז ןרירוגיפ רָאנ טינ סָאװ ,ןטעַאּפ --- ןעזייר םהרבא
 עטשרע יד ןעוועג ךיוא ןענייז רָאנ ,טלעוו רערָאג רעד רעביא גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעגיה רעד ןופ רַאואוורעזער םעד ןעיוב וצ

 טָאה ,רעקלעפ ערעדנַא יב גנוטכיד רעד ןופ דָאירעּפ-םוקפיוא ןעירפ םעד ןיא יו
 ןופ טירט ערעכיזטינ עטשרע עריא טכַאמעגכרוד עיזעָאּפ עשירענָאיּפ רעזדנוא ךיוא
 רעפייר ןופ טייצ יד טכיירגרעד טָאה יז זיב ןגייטש ןוא ןרעדינ ןופ ,לקַאװ ןוא ןַאּפש ןדַארג
 ןקידרעטייוו ריא רַאפ ןדָאב ןרעכיז םעד טיירגעגוצ ,ןפוא ַאזַא ףַא ,טָאה ןוא טייקידנרעק
 זיא סָאד --- .תונוחצנ ןוא ןטרעװו עשירעלטסניק-שיטעָאּפ עיינ רַאפ ; ןייגסיוארָאפ ןקיטפערק
 ףעמוקעגפיוא ןענייז "עגנויא יד ןעו ,טייצ ענעדלָאג יד ןעוועג

 עכָאּפע רעד ןיא ךיז ןביילקוצרעדנַאוּפ רעטיירב טרָא רעד ָאד טינ ךיוא זיא סע
 -ַאב ןוא טגערעגנָא ןבָאה סָאװ ןעגנוטכיר רעדָא ןלוש ענעדיײשרַאפ יד ןוא "עגנוי, יד ןופ
 ןטָאעּפ רוד םענעי ןעוטפיוא עשירעפעש עקיטכיוו וצ טקריוו

 ץַאלּפ ךיז רַאפ טכַאמעג ןַאד טָאה ןטעָאּפ "עגנוי, עּפורג עטלייטעגסיוא ַאזַא שטָאכ
 רעטנוא רעבָא ןבָאה ;םינּפ ןשירעלטסניק ןטמיטשַאב ריא טימ עיזעָאּפ רעגיה רעזדנוא ןיא
 ,טעמכ .ךיז ןבָאה סָאװ ,ןפורגױטעָאּפ ערעדנַא טרירוגיפ ךיוא ןַאד ןעמָאנ ןקיבלעז םעד
 .שירעלטסניק ןוא שיאיידיא ,עטשרע יד ןופ טלײטעגּפָא וויטַארטסנָאמעד

 עשפיה ַא רָאג ןעוועג ךיוא ןַאד זיא'ס זַא ,ןרעו טנָאמרעד ָאד ףרַאד ,תמאה ןעמל
 יקעס רעד ןעמעוו ,ןפורעגנָא ייז ךיא טלָאװ ,"ןטסילַאודיװידניא-ןטעָאּפ, --- ןטעָאּפ לָאצ
 רעייז ןעגנַאגעג רַאפרעד ,ןענעז ייז ןצרַאה םוצ ןעװעג טינ זיא "עגנויא יד ןופ םזיטנַאט
 -לַא רעד ןשיװצ זעטניס םעד טכוזעג ןבָאה יז ןכלעו ףַא ,געוו ןשירעלטסניק ןרעדנוזַאב
 ןבָאה ,יײז ןופ ערעקיטפערק-שירעלטסניק יד .עיזעָאּפ רעשידי "רעיינ; רעד ןוא "רעט
 ןעלּפַאטש עכיוה רָאג טכיירגרעד וליפַא ןוא שזַאטס ןעמוקַאב

 סעיצנעטערּפ טימ ,קידרעּפַאה ,קישיור :טמוק טנגוי יװ --- *עגנוי, יד ןענעז ןעמוקעג
 ןופ גנַאג רעקידרעטייו רעכעלריטַאנ רעד .טכער ןָא טינ יאדװַא ןוא ןעוטפיוא עיינ רַאפ
 געװ ןפַא טקנוּפדנעװ רעד ןעוװעג זיא סע .ןפורעגסױרַא סע טָאה עיזעָאּפ רעגיה רעזדנוא
 .תוירחַא ןוא ץנעטָאּפ רעשירעלטסניק וצ

 ןגנַאל ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה ,ןטעָאּפױרענָאיּפ ערעזדנוא ןופ דיל סָאד ,תמא
 ,עטכישעג עשידיי :שרוש ןשידיי ןטלַא םעד ןופ ןגיוצעג יז טָאה קיטַאמעט יד :לטעצ-סוחי
 יז .ןבעליסקלָאפ ןשידיי ןופ לַאװק ןקידלדורּפש םנופ ךיוא ןוא ,השעמ-סקלָאפ ,עיצידַארט
 ,רעבָא םערופ רעכעלרעסיוא ריא .קידנרעק ןוא לופ-ךעלרעניא ,טכע ןעוועג רַאפרעד זיא
 ,דיל-סקלָאפ םעד ןופ טריטּפָאדַא ריא רַאפ ןבָאה רעפעש עריא סָאװ ,םרָאפ עשינכעט יד
 טלעפעג ריא טָאה ץלַא ןופ רעמ .ןפלָאהַאבמוא שירעלטסניק ,וויטימירּפ ןעוועג טּפָא זיא
 .טרָא ןקיטכיר ןפַא ןוא טייצ ןיא טרָאװ סָאד ,טרָאװ טלייוורעדסיוא סָאד

 --  .םוידעמ ןקיטיײנ םעד טַאהעג ריא רַאפ ןבָאה יײז ."עגנויע יד ןעמוקעג ןענייז
 ןבָאה ,עיזעָאּפ רעשיאעּפָארײא רעד ןופ רעדלעפ עכייר יד ףַא טעװעדָאהעגפיױא שירעלטסניק
 טרָאװ ןופ טפַאשרעטסײמ :טלעפעג טָאה עטשרע יד סָאװ ,סָאד טכַארבעג ךיז טימ יז
 ױזַא .םרָאפ רעכעלרעניא ןוא רעשינכעט ןשיװצ עינָאמרַאה ןוא טפַאשהבורק ,זרעפ ןוא
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 רעגיה רעד ןיא תומלש רעשירעלטסניק וצ געוװ ןפַא דנעװ רעקיטױנ רעד ןעמוקעג זיא
 .עיזעָאּפ רעשידיי

 עכעלרעניא ןוא עשינכעט עיינ ןופ וורעזער ַא טימ ,טפַאשרעטסײמ רעייז רעטנוא
 -ידיי רעד טָאה ,טרָאװ ןטליײוװרעדסױא םעד רַאפ שוח ןטנוזעג ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןעמרָאפ
 .ףוקת ריא ןענופעג טָאה דיל שידיי סָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא טילבעגפיוא זרעפ רעש

 ןייז וצ טקוקעגסױא טָאה ,"עגניק יד טימ "?עטלַא; יד ןשיוװצ ךודיש רעד שטָאכ
 .טַאהעג טינ ךיז ןשיװצ ןבעל-טוג ןייק "קלָאפ-רָאּפ, סָאד רעבָא טָאה ,רעטרעשַאב ַא
 ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא ,"לסעבעלַאב ןגני; םעד ,םיא --- .תיביםולש טלעטעג טָאה'ס
 -טנייה ןייז -- ?רעטכָאט רעקידסוחיא רעד .ריא ןוא ?לכיטנרעטש, שידָאמטלַא ריא
 .תוקולחמ וצ ןעמוקעג זיא ."ךוליה , רעקיטלעוו

 ,סע טסייה ."עגנוי; יד .ןעועג רבוג טנגוי יד ,לַאפ םעד ןיא ךיוא טָאה ,לָאמעלַא יו
 -לָאטש יד --- .רעטנוזעג וצ ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא ?גיז, רעד .רעגיז יד סױרַא ןענייז
 ןשיטעָאּפ ןגיה םעד ןופ םיטַאבעלַאב עקיצנייא יד יװ טליפעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה *עטלַא, עצ
 שינעדנעטשרַאפ ןוא ,טקַאט .,רעידסיוא ,שינעעזנייא טלעפעג טָאה ,"עגנוי; יד ןוא ןינב
 ,גנַאג-סגנולקיװטנַא ןשירָאטסיה ןרַאפ

 ,ץלַא ןופ טצענערגעגּפָא ןוא טלגנירעגנייא "עגנוי, יד ךיז ןבָאה ,תונשקע רעייז ןיא
 ענעפַאשעג עלַא קידנקוקרַאפ ;ןימאמ ינַא ןוויטקעיבוס רעייז טימ טמיטשעג טינ טָאה סָאװ

 "יטקעיבוס רעד ףַא ךיז קידנקנערשַאב ,טייצ רעייז זיב עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא ןטרעוו
 ,גנומיטש רעוו

 יז ןבָאה ,עינָאמרַאה עשירעלטסניק ןכוז וצ סעיסרוקסקע עשיטעטסע ערעייז ןיא
 ערעטלע ערעיײז ןופ דיל םניא עקיגָאוװ:שיאעדיא סָאד ,עקידנרעק-שיטַאמעט סָאד ןעזרַאפ
 .רוד םענעגייא רעייז ןופ סָאװ ,ןטעָאּפ יד ןופ ךיוא ןוא ןגעלָאק

 עשיטנַאטקעס-וװיטקעיבוס יד רַאפ ףמַאק םעד טָא ןופ ריפסיוא רעשינָאריא רעד
 ןַאד ןענייז ןײלַא ייז סָאװ ,טקַאפ רעד :סנטשרע ,ןעוועג זיא ,"עגנוי, יד ןופ ןעגנומערטש
 טָאה ,סנטייוצ .ןרעיײז ןימַאמ ינַא ןטכַארבעג-יינ םעד ןופ לָארךרענָאיּפ רעד ןיא ןעוועג
 -כיר רעדנַא ןַא ןופ ןרענָאיּפ עּפורג עיינ ַא ךיז טרעדעפעג ןיוש ,סיוארָאפ טייוו טינ רָאג
 ןענעקיילרַאפ וצ "עגניא יד ,י י ז ןעוועג טיירג זיא סָאװ ,גנוט

 רעייז ןופ בוח םעד טליפרעד טַאהעג ןיוש ןבָאה "עגנוי, יד ןעו ,ןעשעג זיא סָאד
 ריא טרעּפכורפַאב טָאה סָאװ ,טנעמעלע רעקיטיױנ ַא יו ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טייצ
 ןוא ןעקנָאשַאב יײז טָאה הריצי ןופ טָאג רעד סָאװ טימ ץלַא ןבעגעגּפָא ריא ןבָאה ; ןדָאב
 ענעמונעגנייא ערעייז ןיא טרעקנַארַאפ ךיז ,רעטלע ןוא טייצ וצ תוחנה עזייוולייט טימ ,ןבָאה
 ,סעיציזָאּפ

 -עז "ןטסיכיזניא,; יד ױזַא יו .טרַאװ םוצ ןעמוקעג ןענעז ?ןטסיכיזניא, יד --- ןוא
 רשפא ,טיײקידרעּפָאה רעקיבלעז רעד טימ ,סעיצנעטערּפ עקיבלעז יד טימ --- ? ןעמוקעג ןענ
 .שטניװעג ַא ןעוװעג זיא ןעמוק רעייז ךיױא ."עגנוי; יד ןופ טעּפמיא רעמ טימ ךָאנ
 -ךַארּפש טכַארבעג ןבָאה ייז .קיטיינ ןוא ךעלטייצ --- ןעמרָאפער עשירעלטסניק ערעייז .רעט
 ןבָאה ,"עגנוי, יד ןופ ךּפיהל .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןטנעמעלע-טרָאװ עיינ ,טירָאלָאק
 סָאװ ,דיל רעייז רַאפ קיטַאמעט ערעטיײירב ןוא טייקשיאיידיא טריטּפעצקַא ע י אקוד יז
 וטפיוא רעקיטכיוו ַא יװ ןרעוו טנכייצרַאפ ,טייצ רענעי רַאפ ,ףרַאד

 ינײײרַא ייז ןופ יד :ןרעו טנכערעגוצ ךיוא ףרַאד "ןטסיכיזניא, יד ןופ טידערק םוצ
 ,טעלָאירט םעד :עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמרָאפ עשינכעט ,עשיסַאלק-טלַא עטכַארבעג
 רעד ןיא טייקנסעגרַאפ ןופ ןעמונעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,,דנַא ןוא ָאדנָאר יד ,לענַאליװ
 ,דיל רעזדנוא ייז טימ טשירפעגּפָא ןוא רוטַארעטיל-טלעוװו

 ןיש זדנוא ייב ,םעד טרימַאלקָארּפ ל ע י צ י פ ָא ךיױא ןבָאה ?ןטסיכיזניא, יד
 ןיא םיא טצונעגסיוא ויטַארטסנָאמעד ,טעמכ ,ןבָאה ןוא "רביל רעוו; ,ןטרעגריבעגנייא
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 םעד רַאפ גייצעג םַאזקריו ןוא ףרַאש ַא ןרָאװעג טנעה ערעייז ןיא רע זיא ,לקיטרַא טרימ
 -- ."טשגנוי; -- ןעמָאנ טימ "גנוטסעפ; רענעסָאלשעגנייא רעד ןופ סיירפיוא

 הרוש ןופ גנוגעװַאב עיירפ .ןרָאװעג זייל ןענייז ןעמרָאפ עטריזיליטס עטיהעגּפָא
 ןטרעמַאלקעגנייא םעד טשירפענּפָא ןוא טרילומיטס ןבָאה ,רילָאק-ךַארּפש םעיינ טימ ןעמַאזוצ
 ,טקערידמוא שטָאכ -- .גנוַאװש ןוא טייקיגױב ,עיגרענע עײנ םיא ןבעגעג ןוא זרעפ
 טייז רעד ןָא טריפעג ,טייקזיול-זרעפ ןוא עזַארפ רעטמַאצעג-טינ ןופ םרָאפער יד טָא טָאה
 .טעָאּפ ןטריטנַאלַאט ןייא יו רעמ געוו ןטנכייצעגנָא םנופ

 ךָאנ ךיא ליוװ ,עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא גנוטכיר רעדָא לוש ןינע םוצ לכה-ךס ַא ןיא
 ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןעגנופַאש יד ,ןענייז ,גנולמַאז ר ע ד טימ תוכייש ןיא --- זַא ,ןענָאמרעד
 יֵלג ;םױב ןטלצרָאװרַאפ-ףיט ,ןסיורג ןייא ןופ ןגייווצ :ןעוועג רימ רַאפ ,ןעמונעגנעמַאזוצ
 .עיזעָאּפ עשידיי -- ןעמָאנ ןטימ םזינַאגרָא ןכעלרעדנואוו ןייא ןופ רעד

 רעשידיי רעגיה רעזדנוא ןיא ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק עקיטכיוו יד : טייז ןייא ןופ
 ןרוגיפ עשיטעָאּפ ענעעזעגנָא לָאצ עקידנטײדַאב ַא רָאג טכַארבעגסױרַא טָאה סָאװ ,גנוטכיד
 ,קלָאפ לערוטלוק-ךיוה רעדעי ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא גנוריצ ַא ןעוועג ןטלָאװ ןעמענ סעמעוו
 ַא יװ ,ןטעָאּפ ערעזדנוא ןשיװצ טייקנסירעצ עטנָאמרעד יד :טייז רעטייוצ רעד ןופ
 -מוטעצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,טײקטצענערגעגּפָא רעשיטנַאטקעס רעד ןופ טַאטלוזער
 גנולמוטעצ ַא ;רעזעל ערעיײז ןשיװצ ךיוא רָאנ ,אפוג ןטעָאּפ יד ןשיוװצ רָאנ טינ ,גנול
 רעד סָאװ ,טרָא םעד ןגעוו ךיוא ןוא ןטרעװ עשירעלטסניק ןצַאשּפָא ןופ םענַאב םעד ןיא
 | .עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא ןעמענרַאפ ףרַאד רעדָא טמענרַאפ טעָאּפ רענעי יצ

 טרעטיילעגסיוא טינ טציא זיב ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ךָאנ זיא סָאװ ,דנַאטשוצ רעד טָא
 ןימ ַא ןכַאמ וצ ןסיטשעג ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,וליפַא ןוא טגערעגנָא ךימ טָאה ,ןרָאװעג
 טייוו יו ,לָאז סָאװ ,עיגָאלָאטנַא רעשירעלטסניק ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא "שפנה ןובשח}
 רעגיה רעזדנוא ןיא דָאירעּפ ןסיועג ַא ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןכיירטשרעטנוא ,ךעלגעמ
 ,ףױרַא-גרַאב ןייג ןופ דָאירעּפ רעד --- עיזעָאּפ

 ןופ רעטלע םעד טיול טלעטשעגנעמַאזוצ זיא עיגָאלַאטנַא יד זַא ,ןענַאמרעד ךיוא ליוו דיא
 .ןטעַאּפ יד

 רע ד ןופ טינשּפָא ןטנכײצַאב םעד טימ -- זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ךיא ליוו ףוס םוצ
 ןטעָאּפ ענעי ןופ ןטרעוװו יד ןצעשוצרעטנוא טניימעג טינ לַאפ ןייק ףַא ךיא בָאה ,טעברַא

 .ןענופעג טינ ריא ןיא ץַאלּפ ןייק ,ןַאלּפ ןטנכיײצעגנָא ריא טיול ,ןבָאה סָאװ
 500, עיגָאלָאטנַא רעד ןופ דנַאב ןטירד םעד ןבעגוצסױרַא שטנואוו ןוא ןַאלּפ ןיימ

 טכעלקריוװרַאפ ,ךיא ףָאה ,טעוו ,טיירג שיטקַאפ רימ ייב טגיל סָאװ ,"עיזעָאּפ עשידיי רָאי
 .ןכיג ןיא רָאג ןרעוו

 סױרַא טײלַאב ךיא יוװ ,ליפ ןוא טעברַא רעקיטציא רעד טימ ךיז ךיא ןגעזעג לייוורעד
 .רבח ןביל ןוא ןטוג ַא ןײרַא געוו ןטייוו ןיא

 -ַאלקער טוג ַא יװ ןוא ."עגנוי; יד ןופ זרעפ ןטריוויטלוק-ךיוה ,ןשימטיר םעד ןגעק גירק

 ןיסַאב .מ

 .1940 .,יַאמ



 דלעפנעזָאר סירָאמ



 דלעפנעזַאר סירָאמ

 1801 ,.צעד ןט28 םָעד ןרָאבטג -- דלעפנעזַאר (בסעי השמ) סירָאמ

 שננֶא ,1886 ויא עקירעמַא ויא וטמוקענ .,זיירק רעקלאװאוס ,ַאשקָאב ףרָאר ןיא

 ,1923 ,ילוי וט22 םעד וברָאטשעג .רֶאי עקיבלעז סָאד -- רעדיל ןקורד וצ זביוח



 רענַאילימ-ןרערט רעד

 ,טייצ ַא ןָא ךיא ייגראפ ראפרעד ןָאטרעמַאק רענדלָאג ןייק טינ ,ָא

 ןבעל ןיימ סיױא טּפעװ ראפרעד ףעגניז םֹוצ לוק ןיימ ןָא טמיטש

 טײל עמ'רַא יד רימ ןענעק סָאװ ןָאנבױא ןופ קנואוו רעד ןעק סע

 ?ןבעג גנונױלַאב ַא ראפ ;ןעגנילק ןכַאמ טינ םיטש ןיימ

 -- ,רערט ַא ראפ ןרערט ןלָאצ ייז דימ ןיא רע ןעוו ,ץכערק ַא ספאלקש םעד

 -- :ןענָאק ייז סָאו ,סעלַא סָאד -- .רעדיל יד רימ ןיא טקעוװ רָאנ

 רענָאילימךרערט ַא ןיב ךיא ,דיל ןיימ ףיוא טבעל םַאלפ ַא טימ ןוא

 .ןענָאילימ יד ףיוא ןייוו ןוא .רעדירב עמערָא עניימ רַאפ

 ּפַאש-טצווס יד

 ןענישַאמ יד דליוו ױזַא ּפַאש ןיא ןשיױר סע

 --: ;ןיב ךיא סָאז שיור ןיא ךיא סעגרַאפ לָאמטּפָא זַא

 ,ןרָאלרַאפ למוט ןכעלקערש םעד ןיא רע ךיא

 ןישַאמ ַא רע ךיא ,לטב טרָאד טרעװ ךיא ןיימ

 ,ןובשח ןָא טעברַא ןוא ,טעברַא ןוא טעברַא ךיא

 ;לָאצ ןָא ךיז טפַאש ןוא ,ךיז טפַאש ןוא ,ךיז טפַאש סע

 -- ,טינ גערפ ךיא ,טינ סייוו ךיא ?ןעמעוו רַאפ ןוא ?סָאװרַאפ

 ?לָאמַא ןעקנעד וצ ענישַאמ ַא טמוק יו

 -- ;רָאג דנַאטשרַאפ ןייק ,קנַאדעג ןייק ,ליפעג ןייק ָאטינ
 טגָאלשרעד טעברַא עקיטולב ,ערעטיב יד

 ,עטסכייר סָאד ,עטסעב ןוא עטסנעש ,עטסלדייא סָאד

 .טנָאמרַאפ ןבעל סָאװ עטסכעה סָאד ,עטספיט סָאד

 ןדנוטש ןוא ןטונימ ,ןדנוקעס ןדניווש סע

 ;געט יד טימ טכענ יד ןעילפ לענשילגעז רָאג

 -- .ןגָאירעד ייז ליוו ךיא ךיילג ןישַאמ יד ביירט ךיא

 .גערב ַא ןָא גָאי ךיא ,לכש ַא ןָא גָאי ךיא

 ,ןליפַא טינ טור רע ,ּפַאשקרָאוװ ןיא רעגייז רעד

 ;דנַאנַאכָאנ טקעװ ןוא ץלַא טּפַאלק ןוא ץלַא טזייוו רע

 :גנוטײדַאב יד לָאמַא רימ שטנעמ ַא טָאה טגָאזעג

 ןדנַאטשרַאפ ַא טגיל טרָאד ,ןקעוו ןוא ןזייוו ןייז

 ;םולח ןֹופ יו טקנוּפ ,רימ ךיז טקנעדעג סָאװטע רָאנ

 ,ןיז ןוא ןבעל רימ ןיא טקעו רע ,רעגייז רעד

 .!סע טגערפ טינ -- ,ןסעגרַאפ בָאה ךיא -- ,סעּפע ךָאנ ןוא

 ..!ןישַאמ ַא ןיב ךיא ,טינ סייוו ךיא ,טינ סייוו ךיא
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 עי ג ָא לָא ט גַא

 ,רעגייז םעד ןיוש רעהרעד ךיא ןעוו זייוונטייצ ןוא
 -- :ךַארּפש ןייז ,ןזייו ןייז שרעדנַא ץנַאג ךיא ייטשראפ
 ,ורמוא רעד ןטרַאד רימ טעקונ סע זַא ,טכַאד רימ
 | !ךס ַא ,רערעמ ,ןטעברַא ,ןטעברַא לָאז'כ
 ,רעזייב ןדליו ס'סָאב םעד רָאנ ןָאט ןייז ןיא רעה ךיא
 -- :יוװצ יד רעזייוו יד ןיא קוק ןרעטצניפ ןייז
 ךימ טביירט רע זַא ,טכַאד רימ ,טעכורקס רימ ,רעגייז רעד
 | ?ןיינ, ;רימ וצ טיירש ןוא ?!ענישַאמ,, ךימ טפור ןוא

 ,למוטעג רעדליוו רעד רעליטש זיא'ס ןעוו ,ןַאד רָאנ
 ,דנוטש טײציגָאטימ ןיא ,רעטסיימ רעד זיא קעװַא
 ,ןגָאט וצ םַאזגנַאל רימ ייב ּפָאק ןיא ןָא טגנַאפ ןַאד
 -- ןדנואו ןיימ ןַאד ליפ ךיא --- ,ןעיצ וצ ןצרַאה ןיא
 ןרערט עקידוז ןוא ,ןרערט ערעטיב ןוא
 --- ,טיורב ןיימ ,קיטימ ןרעגָאמ ןיימ ןקייוועצ
 !טינ ןעק ךיא ,ןסע רעמ טינ ןעק ךיא ,ךימ טגרעוװ סע
 !טױנ ערעטיב ,ָא !עצַארּפ עכעלקערש ,ָא

 ףשדנוטש טײציגָאטימ רעד ןיא ּפַאש יד רימ טניישרעד'ס

 :טורעג טרעוװ טרָאד ןעוו ,דלעפטכַאלש עקיטולב ַא

 ,םינורה ןגיל ךיא עז םורַא ןוא םורַא

 ..טולב ענעסָאגרַאפ סָאד דרערד ןופ טמערַאיל סע

 ,עגָאװערט ַא טקױּפעג טרעוו דלַאב ןוא ,עלייוו ןייא

 ,טכַאלש יד ףיױא טבעל סע ,ןכַאװרעד עסיוט יד

 ,עדמערפ רַאפ ,עדמערפ רַאפ סעּפורט יד ןפמעק סע

 ,טכַאנ ןיא ןעקניז ןוא ,ןלַאפ ןוא ןטיירטש ןוא

 ,ןרָאצ ןרעטיב טימ ץַאלּפףמַאק םעד ףיוא קוק ךיא
 -- :ןײּפ רעשילעה טימ ,המקנ טימ ,קערש טימ
 ;סע טקעוװ רע ,קיטכיר םיא ךיא רעה טציא ,רעגייז רעד
 "!ןייז סָאד לָאז ףוס ַא ,טפַאשטכענק רעד וצ ףוס ַא;
 ןליפעג יד ,דנַאטשרַאפ ןיימ רימ ןיא טרעטנימ רע
 ןיהַא ןדנוטש יד ןפיול סע יװ טזייוו ןוא
 ,ןגייוש לעװ ךיא גנַאל יװ ,ךיא ביילב רעטנלע ןַא
 ..ןיב ךיא סָאװ ביילברַאפ ךיא גנַאל יװ ,ןרָאלרַאפ

 ,ןכַאװרעד ןָא טביוה רימ ןיא טּפָאלש רעכלעוו ,שטנעמ רעד
 -- ןײַא ךיז טכַאד טפָאלש רימ ןיא טכַאװ רעכלעוו ,טכענק רעד
 | !ןעמוקעג עדנוטש עקיטכיר יד זיא דניצַא
 ..!ןייז סע לָאז ףוס ַא ,טנלע םעד וצ ףוס ַא
 !עגָאװערט ַא --- סָאב רעד ,"לטסיוו,, רעד --- גנולצולּפ רָאנ
 -- ןיב ךיא ואוו ,סעגרַאפ .לכש םעד ןָא רעוװ ךיא
 --- ןרָאלרַאפ זיא ךיא ןיימ ,ָא ,טפמעק ןעמ ,טלמוט סע
 ..ןישַאמ ַא ןיב ךיא ,טינ טרַא ךימ ,טינ סייוו ךיא
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 ול*

 עלעגניי ןיימ

 ,עלעגניי םעניילק ַא בָאה ךיא

 !ןייפ רָאג עלענוז ַא

 ,רימ ךיז טכוד םיא עזרעד ךיא ןעוו

 ןיימ זיִא טלעװ עצנַאג יד

 ,םיא ךיא עז ןטלעז ,ןטלעז רָאנ

 ,טכַאװ רע ןעוו ,םענייש ןיימ

 ,קידנפָאלש רעמיא םיא ףערט ךיא

 ,טכַאנײב רָאנ םיא עז ךיא

 סױרַא ירפ ךימ טביירט טעברַא יד
 ;קירוצ טעּפש ךימ טזָאל ןוא
 !בייל ןגייא ןיימ רימ זיא דמערפ ,ָא

 ע י ג ָא לָא ט ג

 -- ,זומ סע -- לייא ןוא וצ סע רעה ךיא
 !ןעשעג זומ סע ,ָאי ,ָאי

 ;ףיוא טרעקַאלפ עביל-רעטָאפ יד

 .י!ןעז ךימ דניק ןימ זומ סע

 לרעגעלעג ןייז ייב ייסש ךיא

 !ַאש ןוא ,רעה ןוא ,עז ןוא

 ;ךעלעּפיל יד טגעוַאב םיורט ַא

 "ןַאּפ ןיא ואוו ,זיא ואוו ,ָא;,

 ,ךעלעגיוא עיולב יד שוק ךיא
 "!דניק ,ָא, -- ךיז ןענפע יײז
 ,ךימ ןעעז ייז ,ךימ ןעעז יײז

 ,דניושעג ךיז ןסילש ןוא !קילב ַא סדניק ןיימ דמערפ ,ָא

 ,רערעייט ,ַאּפַאּפ ןייד טייטש ָאד. ,םייהַא טייהרעטמעלקעצ םוק ךיא
 "!ַאנ ,ריד עלענעּפ ַא --- ,טליהעג שינרעטצניפ ןיא
 :ךעלעּפיל יד טגעװַאב םיורט ַא ,דלַאב ריִמ טלייצרעד יורפ עכיילב ןיימ
 "לַאּפ ויא ואו ,זיא ואוו ,ָא. ,טליּפש ךיז דניק סָאד ןייפ יו

 ,טמעלקעצ ןוא טקיטייװעצ ביילב ךיא :טגערפ סע גולק יװ ,טדער סע סיז יװ

 ;רעלק ךיא ןוא טרעטיברַאפ ,ַאמ עטוג ,ַאמַאמ ,ָא ;

 ,דניק ןיימ ,לָאמַא טסכַאוװרעד וד ןעוו;; רימ ינעּפ ַא טגנערב ןוא טמוק ןעוו

 .."רעמ טינ ךימ וטסניפעג "יַאּפ רעטוג ,רעטוג ןיימ

 ? ןיהואוו !

 עלעדיימ ַא וצ

 ןפָאלש וצ טוג ךָאד זיא טציא קא
 ?טסעז --- ,ךָאנ ךָאד ןעמיורט ןעמולב יד

 -- .,טסענילגיױפ רעדעי ךָאנ טגייוש סע

 ?ןריצַאּפש טכַאנײב טעּפש ױזַא

 !טלעק ןוא שינרעטצניפ ךרוד ןיילַא

 -- ,טלעװ יד טגייוש סע ,טור סעלַא ןוא

 ?טניװ רעד ךיד סע טגָארט טרָאפ ןיהואוו

 ! ןריארַאפ ךָאנ ךָאד טסעװ וד

 ,טכַאלעג טינ ריד גָאט רעד טָאה םיוק

 ?דניק ענייש וד ,ןיהואוו ,ןיהואוו

 ןפָא טינ ךָאנ זיא טלעוו יד

 !םורַא זיא ָאד ליטש יװ ,עז ,ָא

 -- ,םוטש ןעייטש ןסַאג יד ,גָאטרַאפ

 ?דניצַא ךיד סע טביירט טרָאּפ ןיהואוו
 ?ןעניגַאב ,גָאז ,וטספיול ואוו

 "!ןענידרַאפ יג ךיא,

 ,דניק ענייש וד ,ןיהואוו ,ןיהואוו

 ?דניװשעג ױזַא ,ןיהואוו ,ןיהואוו
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 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 ?טכַאנ יד ןעד ןפלעה ריד ןעק סָאװ

 !דנילב ןוא ביוט ןוא םוטש ךָאד זיא יז

 ?ןעניז ןטכייל טימ ןיהואוו

 יג ךיא,

 עקידניז יד

 "!ןענידרַאפ

1 

 טכַאנ-הנבל רעד ןופ דמעה עסייוו יד סיירעצ'כ

 ,עביל ןופ ייוו ןפיט םעד סַאג ןיא ךוז ןוא

 .עביל רענעגנולעגמוא ןופ טייקטנלש יד

 ,טכַארטרַאפ םוא ךיז טגיוו ןטָאש רעליטש ַא

 --- עבירט ןקילב טימ ןָא םיא קוק ךיא
 !עביל ןופ דניק םערָא .ָא

 ,ץרַאװש זיא טכַאנ יד ,ליטש זיא טכַאנ יד

 -- .ןכעטש וצ גיא ןַא ןיא שטָאכ

 ץרַאה עגנוי סָאד טפַאלק סע .,טיײיג יז

 .ןכערב עגנוי יד סיפ יד

 ,םורַא קירעיורט ךיז טקוק יז

 ,ןרָאצ טימ ןוא קיטייו טימ

 םוטש יז טלַאה םעזוב ריא ייב ןוא

 | .ןרָאבעג דניז ןופ טכורפ יד

 בייל רעד

 ךיז ןיא שיילפ יד ץלַא ריא טקור סָאװ
 ?רענייב יד רימ וצ טסיימש ןוא
 ,ךיא ןיב טנוה ַא ?סָאװ ,ריא טניימ סָאװ

 ?רענייצ עשלהק טימ טנוה ַא

 סַאג ןיא םורַא טפיול סָאװ טנוה ַא

 ,ךעלקירב יד ףַא טקיטכענ ןוא
 סַאּפש םוצ ןייב ַא טלַאפ םיא ןעוו ןוא

 ?ךעלקילג-רעביא ןיוש רע זיא

 ידיק ןיא סיב ַא טּפַאכ סָאװ טנוה ַא

 ,לפש ןוא טקירעדינרעד

 ,ךיש יד טריו םעד רַאפרעד טקעל ןוא

 !לפָאטנַאּפ יד ןיטריוו רעד

2 

 ,סַאלב םינּפ ריא ,טסיוװ זיא קילב ריא

 :עבירט תובשחמ טכַארט יז

 סַאג ןיא ןפרַאװקעװַא טייג יז

 .עביל ןופ טכורפ על'דייא יד

 ,קקעװַא לענש סע טגייל ןוא טנייוו יז
 ,ןדנואוו יד ךיז ןיא טזָאל ןוא
 קערש טימ טרעוװ ןוא טלעוו יד טליש ןוא

 ,ןדנואוושרַאפ שינרעטצניפ ןיא

 -- ,בייל רעד ןיב ךיא ןעד !טרעטיצ .ָא
 ,ךעלציּפש ןיא רימ טימ טליּפש טינ

 ,בייה ַא ךימ ךיא גנַאלרעד םיוק ןעד
 ! ךעלציּפ ףַא ךייא ךיא שיילפעצ

 ,דלַאו םעד ןעק ךיא ,ּפעטס יד ןעק ךיא

 ,ןרָאבעג טכַאי ןיא ןיב ךיא
 -- ,דלאוג ַא טרעװ סע ,םורב ַא וט ךיא
 .ןרָאצ ןיימ טנעקרעד ריא ןוא

 ,גיײװשרַאפ ךיא סָאװ ,ןייֵא ךיז טקוק טינ

 -- ,הטוש ַא רַאפ ךימ טלַאה טינ
 גײטש יד ךערב ךיא ,גָאט רעד טמוק סע
 ..עטיוט ןגיל טביילב ריא ןוא
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 גרעב יד ןופ הלכ יד

 (ירעגרעב-עניײגעלַא יד ףַא

 -- :עניאור ַא ךיז טעז

 ,ענעלַאפעגנייא ןַא טגיל ןטרָאד

 ,ענימ-ןליוק עטלַא

 ,הברוח רעזיד ןופ טייוו טינ ןוא
 ,ןזָאלרַאפ ןוא םַאזנייא
 ַא עלעביטש ַא טייטש
 .ןזָארג עדליוו ןשיווצ

 עניילק

 ןַאמגרעב רעטלַא רעד טגעלפ ןטרָאד

 ;ןעניפעג טכַאנײב ור
 ןעגנילק ןצפיז ןגעלפ ןטרָאד

 .ןעניר ןרערט עליטש

 -- ענימ"ליוק עטסיוו יד ךָאד

 ,ןסָאלפעג טולב זיא טרָאד

 רעטלַא רעטוג רעד טגיל ןטנוא

 .ןתח סרעטכָאט ןייז ןוא

 ,רעטכָאט ענייש ,עמורפ ןייז ןוא
 ?רעגרע ןייז ןעק סָאװ .,ךַא
 ןקנַארק ַא טסייג ַא טימ טלדנַאװ

 ,רעגרעב עמוטש יד ףַא

 ,רענייטש ןשיװצ יז טבעל םַאזנייא

 ;ןפָאה ןָא ,טסיירט ַא ןָא

 ענימ רעד ףַא רָאנ טכַאנײב טעּפש
 ןפָאלשטנַא ליטש יז טרעוו

 טרָאד ןייא רָאנ טפָאלש יז ךיג יװ ךָאד
 ,םירמז-ילכ יד ןליּפש
 ןתח ריא ןוא עטַאט ריא ןוא
 ,םירבק יד ןענעפע

 ,עלַא טײל-גרעב יד ייז טימ ןוא
 -- ןעגנַאזעג טימ עלַא
 רעטסיולק םעד ןופ טרָאד טײװ טינ ןוא

 .ןעגנַאלק עּפמוד ןעמ טרעה

 ,רבק רעד יוװ ןגיושטנַא םוטש
 ,ןסָאגַאב-טולב ןּוא ץרַאװש

 עטבילעג ןייז םערָא ןיא טמענ
 .ןתח רעטליקרַאפ רעד

 ,עטַאט רעטלַא רעד וצ סערט ךיילג

 ,ןדנואו סימ סנערבעגכרוד

 יענייז רעדניק יד טשטנעב ןוא סנייוװו

 .ןדנואוושרַאפ טרעוו ןוא טצפיז

 םירמז-ילכ יד ןעמוטשרַאפ ָאד

 -- .עלַא ןקָאלג יד ןוא

 ןביילב סע :טגייווש ןוא טדניווװש סעלא
 .הלב"תח יד רָאנ

 ןצנַאט ייז ןוא ןביילב ייז ןוא
 ,טינ טרעטש רענייק ,קיאור
 ,ץעגרע ןופ קנואוו ַא טיג סע זיב
 .טינ טרעו ןתח רעד ןוא

 :הלכ סנטיוט םעד ףיוא טגנירּפש ָאד

 "!רעטכעש-ןשטנעמ יד ,ָא;;

 רעגרעב יד ןיא טעדניוושרַאפ ןוא

 .רעטכעלעג דליו ַא טימ

 קירַאנַאק רעד

 קירַאנַאק רעד טרעלירט סע

 ;ןײלַא דלַאװ ןעיירפ ןיא

 ?ןליפ החמש ןייז ןעק רעוו

 ?ןײיטשרַאפ דיירפ ןייז ןעק רעוו

 ןעניפעג גרעב ענייגעלא יד (*

 .סענימ ןליוק ןיא ףךייר רעייז

 ןוא עינייװליסנעּפ ןיא ךיז

 קירַאנַאק רעד טרעלירט סע
 ;ןייש ץַאלַאּפ ןטסכייר ןיא
 ?ןליפ קיטייוו ןייז ןעק רעוו

 ?ןיטשרַאפ ץרעמש ןייז ןעק רעוו

 ןוא ןטַאטש  ַאינישזדריוו ןענעז



 שרַאמ תולג ַא

 ,טנַאה ןיא קָאטשרעדנַאו םעד טימ

 ;דנַאל ַא ןָא ןוא םייה ַא ןָא

 ,טניירפ ַא ןָא ,לאוג ַא ןָא

 -- ,טנייה ַא ןֶָא ,ןגרָאמ ַא ןָא

 ,טגָאיעג רָאנ טעדלודעג טינ
 ,טגָאטעג טינ טקיטכענעג ואוו
 ,ייוװ ,ייוו ,ייוו רעמיא
 ,ייג ,ייג ,ייג רעמיא

 ןַאּפש ,ןַאּפש ,ןַאּפש רעמיא
 .ןַארַאפ זיא חוכ ןמזילכ

 ,ביוטש ןיא טגיל הרובג רעזדנוא

 ,ביור ַא זיא הרות רעזדנוא

 ,רַאפעג ַא --- ןעמָאנ רעזדנוא

 ,רעצ א רָאנ סוחי רעזדנוא

 ,אטח ַא רָאנ תונואג רעזדנוא

 םי ןופ םעזוב ןפַא

 ,טניו רעכעלקערש רעד

 ,רעעמ ןפיוא ףיש ַא טימ טרָאד ךיז טלגנַאר רע

 ,םירוסי טימ יז ןוא ,ןכערבעצ יז ליוו רע

 .רעווש קידנצכערק ,ןשינעפיט עלַא ךרוד טדיינש

 רע ,לגעז רעד ,םױבטסַאמ רעד טעשטשערט סע

 רעכעלרעפעג רעד

 .טעּפשעג ַא -- טייקנייפ רעזדנוא
 ,טכעלש ,טכעלש ,טכעלש רעמיא
 ,טכענק ,טכענק ,טכענק רעמיא
 ,ךוז ,ךוז ,ךוז רעמיא
 ,ךולפ סאנוש םעד ןיא ןגעז'ג

 ,רָאי ךָאנ רָאי ,ָא-ױזַא ןוא
 ,רוד ךָאנ רוד ,ָא-ױזַא ןוא
 ,קעוצ ַא ןָא ,גנונפַאה ַא ןָא
 ,קערש ןוא ליורג ןיא טליהעגנייא
 ןיַא טלעו ,סיוא טלעוו רימ ןעלדנַאװ
 ןייּפ וצ רָאנ םירוסי ןופ
 ,טערט ,טערט ,טערט רעמיא

 ,טעב ,טעב ,טעב רעמיא

 ,טיונ ,טיױנ ,טױנ רעמיא

 ..טיוט םוצ רַאגָאז קילג ןייק ןוא

 (סייוולייט)

 ,םערוטש

 ,טרעטיצ

 -- :ףיט קידארומ זיא רעסַאװ רעדנשיור רעד

 ,טרעטיברַאפ ןטיירטש סע ,ןרָאצ טימ ןפמעק סע

 ,ףיש רעד טימ טניוו רעד ןבעל ףַא ןוא טױט ףַא

 ןלעטש ךיז יז זומ טָא ,ןגייל ךיז יז זומ טָא

 -- .סיֹורָאפ סע טבירט טָא ,ריא קירוצ סע טביירט טָא

 ןלעוו יד ייב ףיש יד רעטציא זיא לכליּפש ַא

 ,סיוא יז ןעיײּפש ייז ןוא -- ןייַא יז ןעגנילש ייז

 ;סעילַאװכ ךיז ןבייה סע ןוא ,םי רעד טמערַאיל סע

 -- ;ליורג טימ ןוא קערש טימ טרעדליּפ סע ,טעשזדוה סע
 ,סעלַא ןעגנערבמוא ליוו ,ןלזג רעד ,םערוטש רעד

 ,לומ ענעסָאלשרַאפ ןייז ףוא טנפע םוהת רעד

 יי 108 ==



 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 ןטעב ַא ךיז טרעה סע ,ןצפיז ךיז ןרעה סע
 ,טױנ יד ךעלקערש זיא'ס ,הנכס יד סיורג זיא'ס

 ןטער לָאז רע טָאג ןייז ייב טעב רערעדעי ןוא
 .טױט ןרעכיז ןופ ןשטנעמ יד ןעיײרפַאב

 ,רעבייוו יד ןגָאלק סע ,רעדניק יד ןענייוו סָאד

 .דניצַא הדוותמ ךיז זיא ןעמ ןוא טיירש ןעמ

 רעבייל ןרעטיצ סע ,ןלעז ןרעטַאלפ סע

 ,טניוװ ןדנטכינרַאפ ,ןזיב םעד רַאפ קערש רַאפ

 רענעמ ייווצ ןציז ,קעדנשיווצ ןיא ,ןטנוא ךָאד
 ;ײוװ רעטסעדנימ רעד טינ טריר ייז ,קיאור ץנַאג
 ,רענעלּפ ןייק ןרעלק ייז ,גנוטער ןייק ןכוז יז
 .ייז םורַא ליטש ןוא רעכיז ןייז טלָאװ ץלַא יו

 ןעמיוש ייז ןלעוו יד ,רעסַאװ סָאד טמערַאיל סע

 ;טניו רעד הנושמ טעוָאימ סע טעיואוו סע

 ;ןןעמיק רעד טעשזדוה סע ,לסעק רעד טעּפָאס סע

 ,דניצַא ןגייוװש ייז טעז ייווצ יד ןטנוא ךָאד

 ןגױא יד ןיא טױט םעד טײקטלַאק טימ ןקוק יײז
 ,טכַאמ עכעלרעפעג סמערוטש םעד טינ טריר ייז
 ןגיוצרעד רָאנ ןיילַא טָאה טױט רעד זַא טנייש סע

 .טכַאנ רערעטצניפ ןיא ןוא קערש ןיא ןדייב ייז

 ףרעה ךָאד סע טזָאל -- ,עכעלקילגמוא ריא טייז רעװ,
 ,טיױנ עטסקידלַאװג יד ןגייוושרַאפ ןענעק סָאװ
 ,ןרערט ןייק ןבָאה ןוא ,ןצפיז ןייק ןבָאה סָאװ
 ?טױט ןופ רעױט ןכעלקערש םייב וליפַא

 ?ןרָאבעג םירבק רָאנ עקַאט ךייַא ןבָאה ,טגָאז,
 ,דניק רעדָא בייוו ,ןרעטלע ןייק רָאג טזָאל ריא
 ןרָאלרַאפ ָאד טרעװ ריא ןעוו ךייא ףיוא ןענייוו וצ
 ?דניצַא טנורגּפָא ןכעלקערש ןיא ,ןפיט ןיא

 ,ןסירדרַאפ לָאז םיא סָאװ ,םענייק טינ ריא טזָאל ?יװ,
 ,רערט ַא ןזָאל וצ ןעקנעב ןעוו לָאז רע סָאװ
 ,ןסיגרַאפ םלוע-תיב רעסַאנ רעד טעװ ךייַא ןעוו
 ?רעמ ןרעקקירוצ לָאמנייק ָאד טעװ ריא ןעוו

 ,הנידמ ןייק ,רָאג דנַאלרעטָאפ ןייק ריא טָאה ?יװ.,
 ,בטטש עכעלטניירפ ןייק ,ןעמוק וצ ואוו םייה ןייק
 האנש ַאזַא ךיז ןיא ןטלַאהַאב טָאה ריא סָאװ
 ?בורג רערעטצניפ רעד ףַא טרַאװ ןוא ןבעל םוצ
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 ןביוא טרָאד למיה ןיא םענייק טינ רָאג טָאה ריא;
 ?רעצ ןיא טייז ריא ןעוו ןעיירש וצ ןעמעװ וצ
 ?ןביולג ןייק רָאג טָאה ריא ,טינ קלָאפ ןייק רָאג טָאה ריא
 "?רזג ַא רַאפ ְךייַא טימ זיא סָאװ ,ענערָאלרַאפ

 ןדניא יד ןזיורב סע ,טנורגּפָא רעד טצענעג סע
 ,טגָארט סע ןוא ףיש ןופ סרעטייל יד ןכַארק סע
 ןטניוװ יד ןפייפ סע םערוטש רעד טעילוה סע
 :טגָאזעג ןרערט טימ ךעלדנע טָאה רענייא ןוא

 רעטומ רעזדנוא טינ זיא םלוע'תיב רעצרַאװש רעד;
 -- :ןעװעג רבק רעד טינ גיוו רעזדנוא זיא סע
 ,רעטוג ַא ךאלמ ַא ןרָאבעג זדנוא טָאה סע
 .ןעזרַאפ עביל טימ רעטומ ערעיט ַא

 ןגיוצרעד ,עמַאמ ַא טעשטשעיּפעג זדנוא טָאה סע;

 ;טסורב עכעלטניירפ ,עמערַאװ ,עכעלטרעצ ַא
 ןגױא יד ןיא טקוקעג קידנעטש ןוא טלכיקעג
 ,טשוקעג ךעלביל ןוא רעטָאפ ַא ךיוא זדנוא טָאה

 ןכָארבעצ סע טָאה ןעמ רָאנ ,זױה ַא ןבָאה רימ.,
 ,טנערברַאפ ןכַאז עטסקילײה ערעזדנוא ןוא
 ןכָאנק ןיא טלדנַאװרַאפ עטסעב ןוא עטסביל יד
 .טנעה ענעדנובעג טימ טגָאירַאפ עטצעל יד

 ;ןענעקרעד ךיז טזָאל יז ,ָא ,דנַאל רעזדנוא ןעק ןעמ,,
 ,דימ קידנרעו טינ ןגָאלש ךרוד ןגָאי ךרוד
 ,ןענערב ךרוד ןכערב ךרוד ,ןעמָארגָאּפ עדליוו ךרוד
 ,דיי ןטנלע םעד רַאפ טױט םעד ןכוז ךרוד

 ;רעניטש יד וצ ךיילג ,עדנלע ךָאד ןענעז רימ,
 -- טרָא ןַא ןעקנעש וצ זדנוא טכעלש וצ זיא דרע יד
 ,רענייק זדנוא ףיוא טרַאװ סע רעדייל ךָאד ,ןרָאפ רימ
 "' טרָאפ רימ ןוייר ואוו ,ךייא טעב ךיא ,רימ טרעלקרעד

 הליבט עטשרע יד

 !ןופמרעד ךַאמ ,ונ ,דניק ,ךיז קערש טינ, טניװ רעד טדיינש סע ,טסָארפ רעד טנערב סע
 :ןעקנואוועגנַא טָאה טייצ יד הליצ ןוא טריפ עשַאב ןוא
 -- .ןוז יד ןיוש ךָאד זיא ןעגנַאגרַאפ דַניִצַא לרעטכעט סרעשיפ םעד
 ןףעקנוטרעטנוא ךיז טסגעמ וד ,הליבט-רעסַאו ןטלַאק ןיא



 -- .,סיורג ןענעז םידסח סארוב םעד;;

 !העונת ןייק ךַאמ ,השקשינ

 ,סױרַא טסגניױּפש ןוא ןירַא טסגנירּפש וד

 ."האופר וצ ,רשכ ןוא

 ,בייל עטרַאצ סָאד טקוצ סע ,עז ןוא
 ,םערוטש ןוא טסָארפ ןדליוו ןיא
 ,בייוו סנדיי ַא ןייז וטסליוו ,ָא
 ...!םירוסי וצ ךיד ןיואוועג

 ,ףױרַא טגנירּפש יז ,ןירַא טגנירּפש יז
 !המחנ ,טסיזמוא ,טסיזמוא
 -- ףוגהילעב רעד טקוק ןוא טייטש טרַאד
 ,אמט ןבילבעג טסיב וד

 טקוטעג ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא
 ;רעדילג ענייש יד קערש טימ
 טקוק ןוא טייטש ןטייוורעד ןופ ךָאד
 .רעדיו אמט לרע רעד

 !טנערב רע ,טסָארפ רעד טרעוו רעקרַאטש ץלַא

 ,הנכש יד ןוא רעטומ יד

 ,טנעה ענ'רָארפעצ יד ןכערב ייז

 .עניש יד טרעװ רעכיילב ןוא

 !דניק ,זיא ןיד רעד יװ עשזיוט ,ונ;;

 -- עשר רעד ןיוש זיא קעװַא

 !דניושעג ,לָאמ ןטירד םוצ ןײרַא

 "!השקשינ ,זייב ןייק ,זייב ןייק

 ּפַא טינ ןיד ןופ טכייוו עכיילב יד

 ;ןןבירשעג סייטש'ס יו טוט ןוא

 ,ּפָארַא זיא יז ,ןיירא זיא יז

 ..ןבילברַאפ טרַאד ןיוש זיא ןוא

 גרעב-ליקסטעק יד ףַא

 תודע ערַאבגיזַאבמוא ,עטלַארוא ריא ,ָא

 ירענעביוהרעד-טסייג

 ,חוכ ןוא טייקכעלדנעמוא טימ טניורקעג

 !טייקכעלברעטשמוא ןופ

 ,עדנבעווש-למיה םוצ יד ןקור סעמעװ ףַא
 רעלדָא עדנעילפכרוד-טפול ןוא עדנקניוו-ןרעטש
 ,עלופעדרעוו ריא ;סעזיירדןקלָאװ ערעייז ןופ ןעור
 ,סענובירט עדנעמעטָא-טייקילייה ,עדנטלַאה-טָאג

 טייקכיוהרךזיר רעטסנרע-דנרעדיוש סעמעוו ןופ
 טפוד-םַאזלַאב רעשירפ-הריצי רעד טייוו סע
 "רתסנ םוצ ,עסיורג-המשנ ריא ;ןבעל ןופ
 !גרעב --- :סרעטייל-םיכאלמ עדנגייטש
 ביוטש לדנרעק רעדנטיידַאבמוא-םולח ַא
 ןוא טייצ רענעבַאהרעד רענעגייא רעייא ןופ

 ,בױטש ַא -- טײקיטכעמלַא רעדנדליב-טכרופ
 ץָאלג ,רָאנ לדנרעק רעדנענייש-דנטכריפ ַא

 ,רעדנקעװרעד-עקנַאדעג רעייא ףַא ךיא
 רעדנטלַאהַאב-תודוס ,רעדנגָארט-תורוד
 ,טייקכעלפיירגַאבמוא רעדנכַאלרַאפ-חטש ןוא
 ןעלצרָאװ ןטסורבךענַאטיט ערעייא ןיא
 דנרירָאנגיא רעייא ןוא ,רעטרעדנוהרָאי יד
 סנשטנעמ םוצ טייקטלַאק-זלעפ עדנרעווילג
 ,למוט-ןגילפ ןדנרעיוד-ןטונימ ,ןצרוק-עגר
 ןלעװש-בעוװניּפש ערעכיזמוא יד ןרעטיצ טכַאמ
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 !גרעב ריא ,ךָאד ןוא ,תוריקח ערעזדנוא ןופ
 ענעזָאלבעגפיוא רָאנ םעד םעלַא ךָאנ טייז ריא
 ןטלעוו יד קידנבעלרעביא ןוא ,דרע סנפיוה
 ,טדימשעגוצ ןביילברַאפ ךָאד ריא טזומ
 -- הרירב ןופ ,רעעל --- הריחב ןופ ,קידווערירמוא
 טײקנפלָאהַאבמוא עסַאמ ענטַאמכַאב ַא ,טסוּפ

 עטצנערגַאב-גנערטש-לַאזקיש ןופ ערעייא ףַא
 רימ ריא טנעק ןרעוװרַאפ טינ ןוא ,ןעמוהת
 ןבָארגנײרַא ,עקיטעטיקיבײא יד ,טנַאה ןיימ

 שר'טצניפ-םירבק עלופ-תורצוא ער'ייא ןיא
 קידלודעג ,ליטש ריא טזומ ןטערט ןוא ,רעצרעה
 ערעייא ףיוא סיפ-ןבלימ עניימ ןזָאל
 ,עיורג-תורוד ,עטקעדַאב-טייקיבייא טימ
 ,ּפעק עגנוי רעמיא

 לָאמַא ךייא ףיוא ןרעטלע עניימ ןבָאה סע
 ךױא רעדניק עניימ ןלעו סע ,ןטָארטעג
 ןגײטשַאב ךיוה רעייא רעדניק-סדניק עניימ ןוא
 טקנוּפ ןוא .טייקיביא רעטסגניי רעד ןיא זיב
 ,ךעלברעטשמוא טייז ,גרעב ,ָא ,ריא יו
 דנרעיוד קידנעטש ןוא ךעלברעטשמוא זיא
 ;סוינעג רעד ;עכעלשטנעמ קיבייא סָאד
 !שטנעמ רעטגיזַאב-טינ ,רעדנבערטש רעד

 גנילירפ גנַאפנָא

 ,ָאטינ לגיופ ןייק ךָאנ זיא סע

 ,טילבעג טינ זיור ןייק ךָאנ טָאה סע

 ,ָאלב טינ למיה רעד ךָאנ זיא סע

 ,ָארג ךָאנ ןקלָאװ יד ןענעז סע

 טימעג ןיא ףיט ןיוש ךיא ליפ ךַאד

 ,דיל סעקילייה ַא ןגער ךיז

 ןַאט רעדיוװטעי ךרוד רימ טגָאז סָאװ

 ,"ןַא טמוק גנילירפ רעכעלביל רעד,

 ןײלַא זיא זיור ןיימ

 (טנעמגַארפ)

 ,דיירפ ַא ןצרַאה ןיא ךיז טבעוו ןיוש

 ;ףורַא המשנ יד טקוק ןיוש

 ;ףוא גנודליבנייא יד טמעטָא ןיוש

 ,ףוג ןטימ טסייג רעד ךיז טזדלַאה ןיוש

 ,טדײלקַאב עיזַאטנַאפ יד זיא ןיוש

 טיײגרַאפ רעצראווש רעד טעמוא רעד

 טײוװ רעד ןופ ןָא טמוק םַאזגנַאל ןוא

 ,טייצ עטרעטעגרַאפ סנבעל םעד

 רעדלעפ יד טעשטסַאל עלעטניוו ןטעמַאס ַא

 .ןח ןקיברַאפ ןיא

 רעדלימ ַא םעסָא ןַא

 ,ןיײלַא זיא זיור ןיימ

 ,ךיז טזָאלעצ תרוטק יו

-- 20 -- 



 ןערטיצ ןוא סנטָאש ענעדייז יד ןערטיצ סע
 ,ןיילק סנּפָארט-וט ףיוא
 ,הנבל יד טריצַאּפש סרעיילש עסייוו רָאלק ןיא
 ןיילַא זיא זיור ןיימ

 רעמיוב יד ןיא טגנילק ךעלעקעלג ענרעבליז יו

 .ןייוועג סלגיופ ַא

 ,רעדלעוו יד ןופ טסיײיג רעמַאזנייא רעד טלמרומ סע

 | | .ןיילַא זיא זיור ןיימ

 רעסַאװ גערב םייב

 .ַאשקָאב רעד ףַא טרעטיצ ןטָאש רעניד ַא
 ןרָאפ רעשיפ עקידרעב-רעבליז יד
 -- ןלעו עליטש-טנװָא ,ענבָארד עריא ףיוא
 ןכַאמ וצ ןקיטכַאנ םעד גנַאפ םעד
 .ךיא ןוא דנָאמ רעד טקוק סע

 ,רעסַאװ םעד ןיא סעלסעוו יד ןרעדור סע
 ,רעפיט ןוא ףיט ץלַא טלַאפ רע ,ץענ רעד

 ,לקנוט םעד ךרוד ןצילב ןּפוש ענלָאטסירק

 !ןטולפ יד ןופ רעדניק ענייש ,ָא
 .ךיא ןוא דנַאמ רעד טלעוװק סע

 ;רַאב-דלַאװ ןופ םיוז ןצרַאװש םעד ןופ רעטייוו ץלַא
 .ךעלפיש עיורג יד ךיז ןרילרַאפ
 ןגערב ענטומס יד ייב ןוא ,םיוק ייז עז ךיא
 .ןעגנילק םינוגינ-ףרָאד עסיז יד
 ,ךיא ןוא דנַאמ רעד טרעה סע

 !טייקפיט רעמוטש רעד ףַא ,רעשיפ ,ךייא סורג ןיימ

 !עילעּפַאק-ףרָאד עטפנַאז ,ריד סורג ןיימ
 .תוכרב עניימ ןייַא טגיוז טפול-טכַאנ עכייוו יד
 .ַאשקָאב רעד ףַא ךיז טפיש עלעז ןיימ

 ,ךיא ןוא דנַאמ רעֶד טגייווש סע

 טנוװָא

 ןוז יד טור ןדַאסילַאּפ יד ףַא
 קילב ןסיז ,ןטצעל ריא קידנפרַאװ
 טגיל רעכלעוו ,ןָאסדָאה םענזָאלרַאפ םעד
 טכַארטרַאפ טעב-רעבליז רעטלַאק ןייז ןיא
 ."טכַאנ טוג, קיטעמוא ןַא קידנעלמרומ
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 םוטש ,ןיסעצנירּפ-טכיל ,ריד טכַאנ עטוג

 גרעב יד ןיא םולח:טנגוי ַא יוװ

 ;דיירפ יד ךיז טימ קידנעמענ ,וטסקניז
 ,טכַארּפ ןייד ןיא וטסייגרַאפ קידנטכייל
 !טכַאנ טוג -- ןילַא טלעוו יד קידנזַאל

 קעלפ רעטיור ַא רָאנ רעביא טביילב דלַאב
 ץרעמש ַא ,טולב יװ טנָאזירָאה ןפַא
 ייוװ ַא ןוא בירעמ ןיא סיוא ךיז טבעוו
 ,טכַאז ןוא קידרעפעלש רעדלעפ יד טגיוו
 ..?טכַאנ טוג, :םוטעמוא טעשטּפעש סע ןוא

 טלעוו עטיוט יד

 ,טייגרַאפ ןוז יד ,ץרוק זיא גָאט רעד

 ןײלַא דלעפ ןיא סױרַא טייר ךיא

 .ןיימ טינ ןיוש סע ןעקרעד ךיא ךָאד

 !טיינשרַאפ קיד ןוא סייוו זיא גנידצלַא

 .םורַא ךימ ךיא קוק קירעיורט רָאג

 ,טסוּפ ןוא ליוה ,טעקַאנ זיא טלעוװ יד

 .טסול ןוא דיירפ ןענעז ןברָאטשעג

 !םוטעמוא ןצָאלג סמלוע-תיב

 ,טנירגעג טָאה ןטרָאג רעד ואווַא

 ,טילבעג קידווענח טָאה םיוב רעד

 ַאנַאגרַאמַאטַאפ

 ,טרעדנַאװו ןעמ ןעוו ַארַאהַאז ןיא

 דמַאזרבדמ ןסייה םעד ןיא

 ,טרעדנואוורַאפ קרַאטש גנולצולּפ ןעמ טרעוו

 ,דנַאל סעטניואווַאב קעדנעעז

 ,ןכייט-רעבליז ,ןדײבעג:טכַארּפ

 ,טכַארּפ ןוא ץנַאלג טימ לופ רענטרעג

 תורּפ ענ'דלָאג טימ ךייר ןגייווצ

 .טכַאל ירּפ עדיווטעי ןוא

 ,ןזיו יד ףַא ןעגנירּפש רעמעל

 ,רָאלק ןעמ טעז ךוטסַאּפ םעד ןוא

 ,גונעת ןופ טקיצטנַא טרעוו ןעמ ןוא

 .רַאװ זיא ץלַא זַא טניימ ןעמ ןוא

 ,טילגעג זיור יד ,טצָארּפשעג גנַאז רעד
 .טניוו ןוא ,טסָארּפ ןוא טלעק ןשרעה טרָאד

 ,םוטש רעגרעב יד ,ַאש ןלָאט יד
 ,רעעל ןוא טסיוו ןטסענילגיופ יד
 .רעמ טינ טמוק עטבילעג יד ןוא

 !םולב ןייק ןוא לכימש ןייק טקנעש ןוא

 ,קירוצ טייר ךיא ,ץייל יד יצ ךיא

 -- ,גנַאג ןייז טירט ןיא טירט טייג דרעפ רעד

 גנַאב זיא ץרַאה עקנַארק סָאד !קירוצ

 !קילב םעד ןַא ןליפ ןרערט ןוא

 ,ןגיל ַא ןיא סָאד !ךַא רעבָא

 :רעמ טינ ןוא דנעלב-רוטַאנ ַא

 ,שיג'דליו א ,שינעטסיוװ ַא זיא'ס

 ?רעהַא טלעוו ַא טמוק יװ ןוא

 רבדמ-סנבעל ןיא ױזַא טקנוּפ
 ,קילב ןייד ןָא גנולצולּפ ךיא ףערט
 ,רעסעלש ענ'דלָאג רימ טזייוו סע ןוא
 ,קילג ןופ טקיצטנַא רעוו ךיא ןוא

 ,תמא טינ זיא סָאד !ךַא רעבָא

 -- סיר ַא ץרַאה ןיא סיג סע ןוא

 עשזדנַאלב ךיא ןוא דליב-דנעלב ַא זיא'ס

 .שינעדליו רעד ןיא םַאזנייא
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 טכַאנ

 למיש רעקיטש ,סעטנַארטדןקלָאװ עיורג
 .ּפָארַא טפול רענטומס רעד ןיא ןעגנעה
 .למיה רעד טפָאלש רעלטעב רעטלַא ןַא יו
 .ּפָאק ןרעביא סעטַאמש טימ טקעדעגוצ

 רוכיש ,דנעלקַאװ ,סנטָאשדןדנובַאגַאװ
 ,ליטש טייקטייוו רעלקנוט רעד ןיא ןעשזדנָאלב
 רעקיד ךשוח רעד טרעוו עלייוו עלַא
 ,ליצ ַא ןָא ךיז טגָארט קערש-טיוט ַא ןוא

 ,רמוש רעד טּפַאלק המיא ןוא ליורג ךרוד רָאנ
 ?"טרָאד זיא רע ,ייה,, :טכַאנ יז קידנגערפ
 ,רעמיוב יד ןיא טמעטָא עילָאכנַאלעמ
 ...טרָאװ ןייק טרעה ןעמ ,ַאש זיא טלעוװ יד ןוא

 ךעלטעלב-טסברַאה

 װ

 ,םי םעד ביל ךיא ,טניוו םעד ביל ךיא
 טנלע ךיא ןיב רעטשרע רעד יװ ןעד
 .ץרַאה ןיימ טשיור רעטייווצ רעד יו ןוא
 ,טכַאנ יד ביל ,קלָאװ יד ביל ךיא
 ןענייו ךיא ןעק עטשרע יד יװ ןעד
 .טלעוו ןיימ זיא עטייווצ יד יוװ ןוא

2 

 -- .ךיז ןעלגנַאר ןייק רעמ סע טפלעה ַָאד :ץרוק זיא גָאט רעד טייוו זיא געוו רעד

 :רעטנוזעג ַא זיא טניוו רעד :רעטנורַא דלַאב טקניז ןוז יד

 - דליוו זיא םי רעד ,סיורג זיא םי רעד --- טייוו זיא גערב םוצ ,טשיור רעסַאוװ סָאד

 !רעטנוא טייג ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ !רעטנוא טייג ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ

 !ןוז ענייש וד ,סנוזעג יז ,ָא

 : !רעטנומ רעדיוו ךָאנ טסנייש וד

 -- קערש ןשיור סעילַאװכ יד --- ,ךיא רָאנ

 !רעטנוא טייג ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ

 ןעידָאלעמ-לולאו

 דלַאב טעקַאנ ןוא ליה טייטש דרע יד ;זָאלב ַא טיג העיקת-לעב רעד

 -- ןסוחי ריא וצ זיא ףוס ַא י'רעטעוו סעבירט ַא טלאפ סע

 דלַאװו ןסיורג ןיא טגניז לגיופ רעד יזָארג עגנוי סָאד דלעפ ןיא טקלעוו סע

 .תוחילס וצ טפור ןוא טקעוו ןוא .רעטעלב יד טרילרַאפ םיוב רעד
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 ,סיז יא .קיטעמוא יא טגניז רע

 ;אמתסמ דיל ןגעז'ג ַא

 ,סיר ַא טיג סָאד .םענ ַא טיג סָאד

 !המשנ רעד ייב סיר ַא

 ,טניוו רעד טייוו סע ,דלַאו רעד טשיור סע

 .י.רמוש םעד ןָא טקוק קַאה יד

 דניצַא ןידה-םוי ַא טמוק סָאד

 .רעמיוב ףיוא ןוא ךעלמיוב ףיוא

 !דלַאװ םעד ןיא רעמיוב !ןשטנעמ .,ָא
 ?ןקַאנק סמערוטש יד טרעה ריא
 ,דלַאב יצ טעּפש יצ ,טלַא יצ ,גנוי יצ

 .י!ןקַאה עלַא ךייא טעװ ןעמ

 רעטעװ סָאד טלַאק שימרוטש זיא'ס
 ןילַא דלַאו ןיא ייג ךיא
 רעטעלב עטױט יד ביילק ןוא
 :ןייװ ןוא ןָא ייז קוק ןוא

 ,רעטעלב עטיוט ,רעטעלב ,ָא

 :ךיילג טייז ריא ןוא שטנעמ רעד

 רעטעּפש ןייז ךיוא טעוװ רימ טימ

 .ןךייא טימ טציא סָאװ ,סָאד טָא

 ,קעװַא זיא רעמוז רעביל רעד
 ,ןטיירוצ טמוק רעטניוו רעד
 !קערש ַא ,לענש יװ ,לענש יװ ,ייוו ָא
 !ןטיײצ יד ךיז ןעלסקעוו סע
 !"לט., ןעגנוזעג ןעמ טָאה גנַאל יו
 ,ןשטנעב "םשג,, ןיוש טרעה ןעמ
 ,לארעביא ךיז טגָארט המיא ןַא
 יױשטנעמ יד ףיוא דחּפ ַא

 טסורב ןיא ןייֵא טרעמולש עביל יד
 -- עליטש רעד ןיא טמולח ןוא

 טסוג""יננה,, ןקיטעמוא ןיא
 .הלפת-לעב רעד ךיז טײגרַאפ
 טלַאק ןוא דימ המשנ יד ןוא

 -- טרעטַאלפ ןוא ףוג םעד ןיא טגיל
 ,טלַא ןבעל סָאד ,קנַארק זיא טלעוװ יד

 .טרעטַאמרַאפ רוטָאנ יד ןוא

 ןסעכ רעד טניוו רעד טעוװ סע

 דלַאב ןעמוק ךיוא רימ וצ

 ןסייררעטנורַא ךימ ןוא

 ,טלַאװג טימ םיוב-סנבעל ןופ

 ןרַאפעג יד ךיא ליפ ןיוש
 ּפָאק ןיימ ףיוא טניװ-טסברַאה ןופ

 ןרַאדרַאפ ןיימ ךיא ליפ ןיוש
 !ּפָארַא לַאפ ךיא ,ליפ ןוא

 עז ךיא ןעוו ,ךיא ןייוו עשז-סָאװ ,ָא
 ?רעמוז םעד ןופ דײשּפָא םעד
 יו רעפיט ַא טפיירגרעד סָאװרַאפ
 ?רעמוק רעפיט ַא ,ןָא ךימ
 דניק ַא יװ ךיא קערשרעד סָאװרַאפ
 ,ןעמולב יד ןופ ןקלעוו םייב
 טניוו ןעיור ןופ ףייפ ןטשרע םייב
 ?ןעמוק סרעטניוו ןָא טגָאז סָאװ

 ,טײטַאב קערש ןיימ סָאװ ,טינ סייוו ךיא

 ןרערט יד זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 ,טײצ רעזיד וצ רָאי ןדעי ןיא

 :ןרעג ןוא גנירג ןעניישרעד

 טגָאנ םעזוב ןיא זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 ,םערָאװו א יװ טעשזירג ןוא

 :טגָאז עמיטש ַא ץרַאה ןיא ףיט ןוא

 ..2!םירבק ,םירבק ,םירבק !עז
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 דרל

 ,דרע עזייב ,ָא ,עקרעסערפ עטמַאדרַאפ
 ,ןײרַא ץלַא טגנילש זדלַאה עטציירעצ ןייד סָאװ

 ןײּפ יד קידעבעל רעביא רָאנ טזָאל ןוא
 טרעטשעצ ץלַא טרעוו ךיוב ןסיורג ןייד ןיא סָאװ
 ;טרעצרַאפ טסָאה וד סָאװ ,ןגָאז תובצמ רָאנ ןוא

 ,תעשרמ וד ,ָא ,ךיד ךיא טלָאװ ןטלָאשרַאפ
 ,סעכ טימ ןוא קיטייו טימ ביוטש ןייד טכולפרַאפ

 ,דניצַא ךיד ןטלישרַאפ ךיא לָאז יװ ךָאד
 ?דניק ןיימ טור םעזוב ןצרַאװש ןייד ןיא זַא
 --- קילב ןסיז םעד ,ייוו ,וטסָאה ןעגנולשרַאפ
 ,קילג ןיימ טנָארטעג טָאה סע טכיל סעמעוו ןיא
 ,קיטש ַא דרע יװ רעמ טינ ךיוא טציא זיא סָאװ

 שביל-רעדניק

 ןרערט ןיא טמיווש המוא עצנַאג ַא
 ,טולב ןכייט ןיא טייגרַאפ קלאפ ַא
 ןרעלק רָאנ דניק ןיימ ןופ זומ ךיא ןוא
 ,טור רע ואוו ,רבק ןליטש ןוֿפ

 ,עבילנגייא ןפור סָאד טגעמ ריא
 ,טליוו ריא סָאװ ןפור סָאד טגעמ ריא
 ,עבירט ןביילב ןגיוא עניימ ךָאר
 .טליטשעג טינ ןדנואוו עניימ ןוא

 טנלע ןיימ וצ

 ,רענייא רעד טסיב רָאנ וד ,טנלע ,ָא

 !העש רעטשרע ןיימ ןופ ךימ טביל סָאװ

 ,רענייק ךימ ןעק ,ָא ,ךיד רעסיוא ןוא

 !ָאטינ רימ רַאפ טניירפ ןייק רָאג זיא

 ,םיאנוש ךיא ףערט ,ךיז דנעוו ךיא ואוו טָא

 ;טײז רעדעי ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ
 ,םינּפ רעכיילב ןייד ,וד ,טנלע רָאנ
 .טייצ רעדעי וצ רימ טלכיימש רע

 ;ןגיוצרעד ךימ טסָאה וד ,טנלע ןיימ
 :טנעקרעד ךיד ךיא בָאה ךָאנ גיוו ןיא
 ,ןגױא עניילק ,ענטומ עבלעזיד

 .טנעה ערַאד-רענייב עבלעזיד

 ,םעיינ'קיבײא םעד .,ךָארב-תולג םעד
 ,יירשעג-דליוו ַא טימ ךיא ןיײװַאב

 םייח-תיב ןרעטנעענ ַא ףיוא ךָאד

 .ייו ןיימ רָאג ןסָאגעגסױא זיא

 ןטָאש ןיא טדניוװשרַאפ טלעוו עצנַאג יד
 טױנ ריא טימ טייהשטנעמ יד זיא סָאװ
 ,ןטַאט ַא ןופ ןברוח ןגעקטנַא
 ! טוט סדיחידןב ןייז ףַא טגָאלק סָאװ

 ןעמונעג ךימ רדח ןיא טסַאה וד
 -- !קירוצ טכַארבעג ברָאה ןייד ףַא ןוא
 ןעמולב יד טברַאפעגּפָא טסָאה וד ,ָא

 !קילג ןיימ ןופ ןגרָאמ-סגנילירפ ןיא

 ,ןזעוועג רימ ןכדש רעד טזיב וד
 ,טגָאצרַאפ בלַאה טסָאה ; ךיוא ל'בר רעד
 !ןזעלעגכרוד עניימ הבותכ יד
 .טגָאזעג "בוט לזמ,, רימ טסַאה וד

 ,תויאר ןייק רעמ ןיוש ףרַאד ךיא ,ןיינ ,ָא
 רימ טימ טסיב וד ...יירט רימ טסיב וד
 תויול-סגנונעפָאה עניימ ךָאנ
 .ריט רעטצעל רעד זיב ןעגנַאגעג
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 ,דנלעווק תורצ ןיא ךיז ,ןעוו ,טציא ךיוא
 --- ,ּפָאק ןיימ ןיוש שואי ןיא גיוב ךיא

 -- ,טנלע רעטוג ןיימ רעקיצנייא ןיימ

 !ּפַא טינ ךימ וטזָאל ,ָא ,טציא ךיוא

 ןעמוק ךיד עז ,רעמיא ךיד עז ךיא
 דירַאי ןרעטצניפ סלַאזקיש ןופ
 ,ןעמולב-םירבק עקלעוו טימ רימ וצ
 ,דיל םיתמ ַא טימ ,טנלע ,ָא

 ףיש-רעדנואוו יד

 ןלַארטש-ןענוז עטצעל יד ןיוש
 ,רעמיוב ןציּפש יד ףַא ןגייטש

 סגטָאש-טנוװָא עיורג יד ןוא

 .דרע רעד םורַא ךיז ןבעוו

 רעגרעב ענעי ןופ ץיּפש םעד ףַא
 ךעלגעמ סנטייוורעדנופ ךָאנ זיא
 ןרוּפש עטיור ןענעקרעד וצ
 .טירט עטצעל יד ,ןוז רעד ןופ

 ןסַאּפ עטיוריקיטולב עגנַאל

 ,לקניוו-בירעמ ןיא טרָאד ןעגנעה

 ןגערב עסייה יד ּפָא ןעקנוט

 ױַאעקַא ןטלַאק םעד ןיא

 רעסַאװ עטַאלג סָאד ךיז טלקייק'ס
 ,סרעיילש:-טנװָא על'קנוט יד ךרוד

 ןביוא ןופ ןרעטיצ עכלעוו
 .םי םעד ןופ םעזוב ןפַא

 לטניוו רעדניל ַא טזָאלב קיאור
 ןלעװ עליטש ענבָארד יד ךרוד
 -- .סעּפע ןעלמרומ ,ןעשטּפעש עכלעוו
 ?ךַארּפש-רעסַאװ יד טיײטשרַאפ רעוו

 תוללק-סנבעל ןופ ,ןייֵא ךיא ףָאלש ןוא

 ןיירַא ליטש וטסמוק ןַאד ,טגיוװרַאפ

 סעלָאּפ עצרַאװש סערעגניל ןייד טימ

 ןײיֵא ןענירעד ךימ טסעילוט ןוא

 !רעדירב ןביילב רימ --- ,רַאפרעד ןיול סלַא
 :טיווק ןביילב רימ --- ,ּפָא ריד לָאצ ךיא
 ,רעדיל עניימ ךיא 'מדיוו רָאנ ריד וצ
 ...!טימעג רעווש ןיימ ,ץרַאה עקנַארק ןיימ

 לגעז עטיירב יד טײרּפשעגסיױא
 ,למיה-טנווָא ןליטש ןגעק
 ןסָארטַאמ ןָא רָאג ףיש ַא טלייַא

 ?ואוו ,ריא סייוו רעוו --- ,טייוו ןטרָאד

 ףושיכ טימ יוװ רעדור רעד רָאנ

 לנילפ טימ יו -- :;ךיז טגעווַאב רע

 תוחור יד יו ,עקדָאל יד טילפ

 .ןיהַא טגָאיעג ריא ןטלָאװ

 ;טּפַאשנַאמ ןייק טעז ןעמ ,ףיש יד טסוּפ
 ןכַארבעג טייטש רע דניק ַא רָאנ
 טרעמַאי רע ןוא םיױבטסַאמ ןבעל
 ,ליפעג ןרעטיב ַא טימ

 ןקָאל עטזױרקעג-דלָאג ,עגנַאל
 ;רעטלוש ענייז ףַא ךיז ןעלקייק
 ...רע טקוק ןטניה ןופ קידנצפיז
 ,טילפ יז ףיש עליטש יד ןוא

 ,לכיט עסייוו-רעבליז ַא טימ
 ,ןטפול רעד ןיא טרעטַאלּפ עכלעוו
 ,ןטייוו ןופ רימ רענייש רעד טסירג

 .ירימ טימ ךיז טנגעזעג רע

 -- .ןּפַאלק וצ ןָא טגנַאפ ץראה ןיימ ןוא

 ?סָאד זיא סָאוװ ,טגָאז --- ךיז סנייוו סעּפע

 -- םיא ןעק ךיא -- דניק םענייש םענעי

 ..!טרַאד סע טילפ טנגוי ןיימ !טָאג

 רָאה עיורג

 !ןעמולב םלוע-תיב ,רָאה עיורג

 -- ,טלעק ַא ליפ ןוא ןָא ךייא קוק ךיא

 ןעמוקעג רימ וצ ריא טייז לענש וצ
 !טלעוו רעטיױט ַא ןופ םיחולש

 ןעילברַאפ ןיימ רימ לענש וצ טזייוו ריא
 ,טײגרַאפ יז יוװ ךיג וצ ,ןוז ןיימ
 ןעיצ וצ טמוק רעטניוו רעזייב רעד
 .טײנשרַאפ ןיוש רימ ּפָאק םעד טָאה רע

-- 6 



 ןעמרַאברעד בָאה ,רעטניוװ ,דיילטימ בָאה

 !טלעק ןייד רימ ףַא קרַאטש וצ ףרַאװ טינ
 ןעמרַאװרעד לָאז סָאװ ךַאז ןייק בָאה ךיא
 .טלעוו רעזיד ףיוא ץרַאה עקנַארק ןיימ

 ,ןגיולפרַאפ גנַאל זיא שטנואוו רעסייה ןיימ

 !ןיינ ,טכעלקריוורַאפ טינ ,ךיז טָאה רע
 ןגיוא יד טנייוועגסיוא רָאנ טסיזמוא
 !ןייב ןוא טוה ןבילבעג טסיזמוא

 ,ןדניוװש ןורכז םעד ךיא ליפ ןיוש

 ,טיצ רענעי ןופ רוּפש ןייק טביילב רימ
 ןדניב רעביוצ ַא יו ךימ טגעלפ סָאװ
 ,טייוו וצ זיא סָאװ ,םיורט םענייש םוצ

 תונורכז

 !עקטָאמ ,ךימ םענ למייצ םעד רַאפ
 !דרעפ ןייד ןייז לעוװ ךיא
 םעד ,ץייל ַא רַאפ לקירטש םעד םענ
 !דרעוש ַא רַאפ לקעטש
 ךעלגרעב ענעי ףַא ןיהַא שרַאמ

 טפול רעיירפ רעד ןיא
 -- .עדנַאב ַא טימ ןיוש טראוו עקציא
 ?טפור רע יװ וטסרעה
 ,לגרעב ןופ ץיּפש ןפַא םיא טסעז
 ?ךייט עזַאּפ ,ןטרָאד
 ןרָאי-רעדניק עסיז ריא ,ךַא
 ,ךייא ןופ ךיא ןיב טייוו

 ,ךעלפייפ יד טסעגרַאפ טינ ,רעדניק
 -- !טכַאמעג טָאה ריא סַאװ
 עלַא רע טָאה ,ןעקרעב רָאנ טגערפ
 -- !טכַארבעג ןיוש ךעלגייווצ
 ,רעדניק ןפיול וצ טיירג ךיז טכַאמ
 !ּפָאלַאג ,ונ ,רעכיג
 ,רעלענש סע טייג רעטייוו ,רעטייוו
 .ּפָארַא גרַאב רעקנילפ
 ןטרַאד טָא ,לימ-רעסַאװ םוצ טמוק
 -- ךייט רערָאלק רעד טפיול
 ןרָא-רעדניק עסיז ריא .,ךַא
 .ךייא ןופ ךיא ןיב טייוו

 יירעפַאלקש-רעדעפ

 טכעלש זיא ּפַאש יד טניימעג בָאה ךיא

 ,עיצקַאדער יד רעסעב ןוא

 -- .טכענק-רעדעפ ַא ךיא ןיב דניצַא

 !עיצקַאער עכעלקערש ,ָא

 (טנעמגַארפ)

 !ךעלגירק יד טכערבעצ טינ .,ךיז טיה

 !דלאווג ןייק טכַאמ .,קיאור

 .ןסקַאו סעדגַאי יד ואוו ,ריא טסייוו

 ?ךלַאו ,ןפיט םעד ןיא

 !סעלַאּפ יד רַאפ ךיז טמענ ,רעדניק

 -- !סיוארָאפ ייג ,עקדוי

 ,רעדניק ,ןעשזדנָאלב וצ טכייל זיא ָאד

 . .סיורג זיא דלַאוו רעזדנוא

 ,ךיז טרילרַאפ טינ -- .קינדָאגַאי םוצ

 -- .,ךיילג עלַא עשז-טמוק

 ןרָאי רעדניק עסיז ריא .,ךַא

 .ךייא ןופ ךיא ןיב טייוו

 ,טייהדניק עביל ,ענייש ,עסיז

 !רימ ןופ וטזיב טייוו
 עיזַאטנַאפ ןיימ ,המשנ ןיימ
 .ריד ןגעוו רָאנ טמיורט
 ,טייהדניק ,וטסיב ,ןטָאש ַא יװ
 ,טילפ סָאװ ,ךױרַא יו
 וטספױלטנַא דניושעג ץילב ַא יװ
 ,טינ ךיד טעז ןעמ ןוא
 ןורכז ןיימ ןיא םוא רָאנ טסבעווש
 ,םיורט רעסיז ַא יו

 ,ךיז טנייוו רימ ןוא ךיז ןָאמרעד ךיא
 ,םיוק ךיז טביולג רימ ןוא

 ,טנידעג רימ ייב טָאה סָאװ ,ןעּפ יד

 -- יןעניד טציא ןײלַא ךיא זומ
 ,טניט ןּפָארט רעדעי ףַא ןייוו ךיא

 ןענירעד ןַארַאפ זיא סָאװ
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 א

 ,טדײלקַאב טלעוו יד ךיא בָאה לָאמַא
 -- :טעקַאיַאב ןוא טלטנַאמַאב
 טײנַאב ןיילַא ךיא ןיב דניצַא
 ..טעקַאנ םלוע םעד זָאל ןוא

 ףירגַאב ַא ןכַאמ ךיז ןעק רעוו
 -- ?ןדייל עסיורג עניימ ןופ
 ףיט ןצרַאה ןיא יײװ ןיימ גָארט ךיא
 ןדייר טינ ןופרעד רָאט ןוא

 רעלדָא רעד

 ןגָאי ןקלָאװ-ןזיר יד ואוו
 ,טרָא ןטסכעה םעד ןיא ,ןביוא
 ,לגיױפ יד ןופ רעזייק רעד טבעווש
 .טרָאד רעלדָא רעסיורג רעד טילפ

 רע טכָאפ לגילפ עקרַאטש יד טימ

 .טילפ רע ןוא ןספול רעד ןיא

 ןעלמיה יד ץוחַא ,רעטנלע

 .טינ םירבח ןייק רע טָאה

 צי ג ָא ל ָא ט נ

 !ּפַאש יד ףיוא רעדיו רימ טכַאמ ,ָא

 -- .ןגָארטרַאפ ליפ טרָאד לעוװו ךיא

 -- !ּפַאצ ,רעטעווס וד ,טולב ןיימ ּפַאצ ,ָא

 ןגָאלק רָאנ טפלעה ַא לעוװ ךיא

 ,רעוש ןפַאש ,רעטיב ןפַאש לעװ

 ,הנעס ַא ןָא ןפַאש ,ָאי
 ,רעש יד רָאנ ךיא ןעק ןעגנידרַאפ

 !עניימ ןביילב זומ ןעּפ יד

 ןזייר ערעווש ןופ דימ רע טרעוו
 ןילַא ןוא םַאזנייא רע טור
 ,סרעסַאװ עפיט ןופ םיוז םעד ייב
 ןייטש ןופ גרַאב ןכױה ַא ףַא

 ןטנוא רע טקוק גנוטכַארַאפ טימ
 ,ּפָאק ןצלָאטש ןייז קידנעלקָאש
 ,רעגנוה רעד טגניווצ םיא ןעוו ,רָאנ טּפָא
 .ּפָארַא ייו טימ ךיז רע טזָאל
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 שאוהי



 שָאוהי

 ,אואלאבשזרעװ ןיא ,1870 רָאי ןיא ןרָאבעג -- (ןטראגמסולב חמלש) שָאוהי

 ןקורד וצ ןבייהעננא .1890 ןיא עקירעמא ןיא ןוטמוקסעג .זיירקס רטקלאוואוס

 .1927 ,רַאונַאי 1310 םער ןבראטשעג .רָאי עקיבלצז סָאר -- רעריל



 רעיוּפ ןטלַא םוצ

 ,ךימ שטנעב ןוא טנַאה ןייד סיוא טײרּפש

 ,רעטנערבעגנוז ןוא רעקידרע ,רערעווש
 טנעה עסיורג ענייד ףַא

 געט עקרַאטש עטנוזעג ןופ ערַאק יד זיא

 ,ןטניוו ןוא יינש טימ ןוא ןגער טימ טגױזעגנָא

 .ןענוז עסייה ןופ טקַאבעגסיױא

 סיוא רָאי ןייא רָאי ױזַא טָא

 ןעגנַאגעג דרעפ ענייד רעטניה וטסיב

 םינּפ ןיא ריד טנפעעג טָאה רעקַא רעד ןוא

 ;דרע רעד ןופ ביילרעטומ םעד
 טייוועגניא עריא ןופ חיר רעד זיא

 ,ףוג ןיא ןײרַא ריד

 ,טכַארטעג טסָאה וד טינ

 ןענַאטשרַאפ טסָאה וד טינ
 תוחיר עפרַאש עלַא ןעמונעגפיוא טָאה ףוג ןייד רָאנ

 ,דרע ןייד ןופ
 ןסירעגפיוא טָאה גולּפ ןייד סָאװ ןעלצרָאװ עדליוו יד ןופ

 ייק עטעפ ענייד ןופ טסימ םעד ןופ

 ןטינשעצ טָאה רעסעמרעקַא ןייד סָאװ םערעוװ יד ןופ

 -- ןעגנול ענייד ןזָאלבעג לֹופ טָאה טניוו רעד'

 ,לוק-לגיופ ןוא ךייט ןוא ייה טימ טשימעג טניוװ ַא

 ןעלזיּפש עריא ןבָארגעגנייַא טָאה ןוז יד

 ,טיוה רעבָארג ןייד ןופ לבלעפ רעדעי ןיא

 -- טוה ןייד ןיא ןגיל ןעלזיּפש-ןציּפש יד ןוא

 ףוז ךעלקיטש עטרַאה עניורב
 למיה רעטיור ,רעצרַאװש ,רעיורג ,רעיולב ,רעטיירב רעד

 .ןגיוא ענייד ןשַאװעג טָאה

 ,טכַארטעג טסָאה וד טינ

 ןענַאטשרַאפ טסָאה וד טינ
 ןסולפ עצרַאװש עטיױר ,עיולב עלַא ןעמונעגפיוא טָאה ףוג ןייד רָאנ

 ,למיה-תושמשהדןיב ןוא --- גָאט ןוא -- טכַאנ רעד ןופ

 ,ּפמוז רעד ,ךייט רעד ףיוא ייז טמענ סע יװ
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 ,דלעפ ןבעל ןרָאד רעד
 ,עקנָאל ןייד ףַא ןזָארג יד טפוצ סָאװ דרעפ רעד
 ,טנרעלעגסיוא ןכַארּפש עלַא בָאה ךיא ןוא
 ,למיה םעד ,ןוז יד רעה ןוא
 ,ןקלָאװ םעד
 ,טַאלב ַא ףַא םערָאװ םענירג םעד
 :טעב ןוא ריד וצ םוק ןוא
 ,ךימ שטנעב ןוא טנַאה ןייד סיוא טײרּפש
 - .רעטנערבעגנוז ןוא ,רעקידרע ,רערעווש וד

 טקעלּפטנַא

 "סוטסירק,, סנייטשּפע ףָא

 ,ָאזרָאט רעלָאמש רעגנַאל ַא

 -- ןח ןָא ןוא ,םרָאפ ןָא ,טייקיגיוב ןָא

 ןעגנורּפשעגּפָא קַאלב-זלעפ ַא
 ,גרַאב ןטסיו ַא ןופ

 םַאטש-םיוב רעיורג רעטרַאה ַא
 ...רבדמ ןופ דנַאר םייב
 ,עדליו עסיורג ןגיוא
 ענעסירעצ ןוא עטיור

 ,טכענ עביוט ןיא ןענייוו ןופ
 .ןגעוו עטזָאלרַאפ ףַא

 ,דרע רעד וצ םינּפ ןטימ
 לוק-רעדיוו ַא ןָא

 ..דרע רעדָא למיה ןופ

 גנידליב טריָאװלואוו

 ,תרצנ ףרָאד ןופ ןוזירעלשיט
 עקסַאמ-רעטילפ ןייד ןיא
 ,ןלָאערַא ענרעדליג ןופ
 ,ןקַאל-סינָאדַא עניורב-ןיטשרוב ןוא
 ,ןּפיל"טפַאשביל עפַאלש ןוא
 ןרָאי טרעדנוה-קיצנַאװצ
 טרַאהעגּפָא וטסָאה
 ,רעזיילרעד ןייד ףַא
 ,רעקעלּפטנַא ןייד הַא

 ,ָאטעג רעקרָאי-רינ ןופ רעדורב ןייד
 ןבעג ריד קירוצ לָאז סָאװ
 ןרַאטש ןקרַאטש ןייד
 ,..קיטייוו םענעפלָאהַאבמוא

 ,םיהַא ךיז טלגנעלש ןועגשיגָאט ןופ טשעד ַא
 ..םעל רעטכיזעג יד ,עטילגעגנָא ןגיוא יד
 ,ןסַאג יד ףַא קיצניװ ןרעװ רעדער
 ןסַאלעג ןוא קידייל ןגָאװ רערעווש ַא
 ,טלַאפסַא ןרעביא טרעּפַאלק
 טלַאפ טנװָא רעד
 טָאנק ןטשימעגסיוא םעד ףַא לגילפ רעטיוט ַא יו
 ..טָארד ןוא טנעמעצ ןוא לגיצ ןופ
 ףָאלש ןופ יװ למרומ ַא טרעװ למוט ןופ
 ףוס ןיא ןייצ עטקירדרַאפ ךרוד ןעּפָאס ַא
 ..ןייוועג טקיטשרעד ַא ןופ
 ,ןיילַא ןרעיומ עלַא רעביא ןוא
 טָארג ,רעכיילג ַא ןוא רעכיוה ַא
 ...טָאג ןזײַא-ךוא-דלָאג ןופ לַארדעטַאק רעד

 --- 320 י-ה



 ןגיוא

 ...זַאשזד
 ,רָאה יד ןיא ןזיור
 ןּפיל יד ףַא ןברַאפ

 ,בייל םורַא ןלויט
 -- ךיש יד ףַא ןלָאנש-רעבליז
 ...זַאשזד
 ,סערַאבַאק יד ןופ ןידניה עדליוו וד םוק
 ,זָאלג ןייד ןופ סנגיובנגער עניילק קנירט
 ,טיישרַאפ ךַאל ןוא
 ,רעטרעו עטיישרַאפ דייר ןוא
 ךורּפש םעד ןענעיײל לע ךיא ןוא
 ..ןגיוא ענייד ןופ

 רעדנעל עלקנוט עטייוו ןיא
 ןגייווצ עכיוה ףַא ךיז ןגיוו
 ןעלגיױפ עמוטש עסיורג
 ייןעלגילפ ענכָארבעצ טימ

 ןעמי עקידרעבליזקעווק עקיטכַאנ ףַא
 ,סנטָאש ןעלמעזעג ןרעדנַאװ

 ריּפמַאװ

 / טיה יד טנעה עקנילפ טימ טסייר יז

 ,טױרטרַאפ-טעקָאק טקוק ןוא ,ןיסלעּפַא ןופ

 ןייצ עסייוו עניילק יד טכעטש ןוא

 .רימ וצ טכַאל ןוא טגיוז ןוא ,שיילפ ןטיור ןיא

 ופ עס גנַאי

 ופ-עסיגנָאי הכלמ יד

 ,ןצַאלַאּפ קיצעביז טָאה

 ,ץַאלַאּפ ַא ןרעמַאק טרעדנוה

 .רעמַאק ַא ןיא רעטסנעפ טרעדנוה

 ,ןזיר ןפַאלקש .,עקרַאטש םירמוש

 ,ןזיּפש עכיוה ,סרעצנַאּפ ערעווש

 :ופ-עס-גנַאי לגיּפש ןיא טכַאל

 ?וד יװ סיורג ױזַא ךָאנ רעוו

 ..ןדניא יד וצ ןצפיז ןוא
 גרעב ןציּפש עטסיוװ ףַא

 תונחמ ןעינק
 רעטכיזעג עטלקיוורַאפ טימ
 -- ןענייוו ןוא
 ...ןגיוא ענייד ןיא

 ןעמערב עדימ עגנַאל
 -- ןוז רעד ןיא ןזָארג עטכַאמשרַאפ יו
 ,ך יא סיײיוװ סָאװ
 הוד טסייוװ סָאװ ןוא
 טסענ ןייז טכַאמ סָאװ רעצ םעד ןופ
 ?ןעלּפַא ענייד ןיא

 תו-וד טרעדנוה
 ,טכענ יד ןיא ןסעזעג דרע רעד ףַא ןענעז
 טכיל עקידנקנַאצ עניילק רַאפ ןוא
 ,הניכש סטָאג ןופ תולג םעד ףַא טרעמָאיעג
 ...ןייש ןגיוא ענייד ןכַאמ וצ

 ןיילַא טעב ןיימ ןיא ןיב ךיא ןוא ,טכַאנ טרעוו

 ,ריּפמַאו רעקיכַאל ַא רימ רעביא ןוא

 :בייל ןיימ ןיא ןגיוזעגנייא ןּפיל יד

 ,בייוו ןייד ןיב ךיא

 ופ-עס-גנַאי הכלמ יד
 ,סולפ ןסייוו םוצ טכַאנײב טייג
 ,סונ ַא ןופ רענעלק יז טרעוו
 ,ןירג לטעלב ַא ּפָא יז טסייר
 ,ןירעד ךיז ןפיש וצ ףַא
 ,זָארג ןופ ייווצ םעדעפ יז טמענ
 ,סָאמ ריא טול סרעדור יז טָאה
 :ופ-עסיגנַאי רעסַאװ ןיא טכַאל
 ?וד יוװ ןיילק ױזַא ךָאנ רעו
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 (*ןַאטיַאש-שע רזחַאב

 רעמיוב-לטייט

 ,למיה ןגעק ןטערַאנימ ענירג יו

 ןוז רעד ןיא ןעגנירּפש ןלַאוװק

 ..ץנַאט-תח ַא ןיא ןדרעווש עמורק יו

 ,רענרעה עטגייווצרַאפ טימ ןדניה עגנוי

 ,סנּפָארט עשירפ יד ףיוא ןקעל

 טסירב עפייטש יד ןעילוט סירוה

 -- ןזָארג עכיוה ןיא

 ,ידיאַאס

 רבדמ ןפַא ןסָאגעגסיוא זיא םי סנַאטיַאש םעד

 ..ןרַאנ וצ ןיאודעב ןגנוי םעד

 .רונש א ןיא ןענַאװַארַאק

 ןברָאה יד ףַא ןדָאלעגנָא ,ןעלמעק עסייוו

 ,ןגייפ ןוא ןעמיורגלימ טימ
 ןַאטסודניה ןופ ןײבטנַאפלע
 ,קשמד ןופ ןבעװ-טעמַאס
 ,רעבמַא ןוא ץלַאה-םימשב
 --- ַאנַאטלוס רעד רַאפ טפַאזנזיור
 ,ידיאַאס
 ,ןדמַאז יד ןיא טרעיול ןַאטיַאש רעד
 ...ןגירק וצ ןיאודעב םעד

 ןרעסַאװ עיױלב רעביא ןפיש עסייוו
 ,ןעלגעז יד ףַא רעבליז

 ,ןטסַאמ עלַא ףַא דלָאג

 ,תוּפוח עטיור רעטנוא
 ,סנדייז ענירג ןיא ןָאטעגנָא ןכיעש
 ,גנַאזעג-דָאר ַא ןיִא סעינַארומ
 ,ןסָאגַאב ןייוו טימ ,יינש סנקעב
 -- ןפַאלקש עצרַאװש ןופ טנעה יד ףַא

 | ,ידיאַאס
 רבדמ ןפַא זיא םי סנַאטיַאש םעד

 ..ץרַאה סָאד ןיאודעב םעד טגָאנ ןוא

 למיה ןזיב ןגייטש ןביוטש

 ,לייז ךָאנ ליײז

 .ןעגנאז טימ דלעפ ַא יוװ ןזיּפש

 ,לײַאעג ןיא תונחמילייח

 ..דרעפ יד וצ ןסקַאוװעגוצ

)* 

 ,רבדמ ןיא שינעט

 ,רימע רעד ןטימ ןיא סיר

 ,דרַאב ןייז ןוא לטנַאמ ןייז ךלימ

 ןלַאדנַאס ןוא לטרַאג ןייז טולב

 ,ןַאברוט ןיא לרעּפ

 -- לַאשוניק ןיא טנעמיד

 ,ידיאַאס

 ןטלַאהַאב דמַאז ןיא טגיל ןַאטיַאש רעד

 ..טולב סָאד ןיאודעב םעד טגיז ןוא

 ,ידיאַאס

 ןּפעלש ןהעש יד רימ ןלעוװ ןטָאש ןגרַאק ןיא

 לעג ןוא דימ טעוװ ןוז יד זיב

 רקיז ַא ךָאנ שיוורעד רעטלַא ןַא יו ןעלקַאוװ ךיז

 ..טעבסיוא ןעיורג ריא ףַא ןלַאפ ןוא

 ,ןטרוג ןעלטָאז יד רימ ןלעוװ לָאמטסנעד

 יףרעטש ןוא יוט ןשיװצ ןגָאי ןוא

 ,ידיאַאס
 ,ןיאודעב רעד ןיילק טרעוו ןוז רעד ןיא

 טנקירטרַאפ ץרַאה ןייז טרעוו
 ,ללמעק ןטױט ַא ןופ רענייצ יד יװ

 ןעלטניּפ ןגיוא ענייז
 ,טנוה ןדנילב ַא ייב יו
 דמַאז ןפַא סנטָאש עיולב יד טימ

 ,..ךיירגיניק ןייז קירוצ טמוק
 ,הַאליסַא ןייז ףֵא ןיאודעב רעד טגנירּפש

 לסקַא ןפַא םיא טגנעה למיה רעצנַאג רעד ןוא

 .עיַאבַא ענעטפָאהעגסיױא ןַא יו

 טכַאנ יד טציז לטָאז ןפַא ןטניה

 :רעיױא ןפַא םיא טגניז ןוא

 ,ביור ןייז וצ רעגיס א יו רעקנילפ

 ,בםיוטש ַא טניוװמערוטש רעד יוװ רעגנירג

 ..טכַאנ-רבדמ יד ןיאודעב רעד טגָארט

 ,בייל ןייז גנוי ןוא ץרַאה ןייז סיורג

 -- בייוו עדליוו ןייז ךָאנ רעגניי

 ...טכַאנ-רבדמ יד

 ןַאּפשעג יינ ַא דרעפ ןייז ראפ

 ןדנ ןיא רע טגירק ןרעטש עלַא

 ...טכַאנ-רבדמ רעד ןופ

 "כוד א רֶעדָא שזארימ א ראפ ןעמָאנ רעשיבארא רעד ןיא ,םי סלפייט םעד ,ןַאטיאש-שע-רחַאב
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 עבַאב יד

 רעוװש ןוא טלַא זיא עבָאב יד םיוב ןרעטנוא טציז עבַאב יד

 ,רעגנירג יא רעקנילפ יא זיא ןוז יד ןוא ,קָאז עניילק א טקירטש ןוא

 ,ןיורב זיא טנַאה סעבָאב רעד ּפָאק ריא ףַא טגנירּפש ןוז יד

 .רעגניפ ענרעדליג טָאה ןוז יד ןוא .קָאל ענרעדליג ַא ריא טקירטש ןוא

 קָאז ןיא לגייא ןכעלטיא רַאפ ןוז רעד עקרעפיטש רעד ןופ ,,

 ,לטייק עצנַאגַא ןוז יד טכַאמ ,"ןרעוו וצ רוטּפ טינ זיא

 ,קָאז ַא לקינייא ריא טקירטש עבָאב יד דָאר ןיא ןעגניז ךעלקינייא יד

 ,לטייש ַא ןצבַאב טקירטש ןוז יד ןוא .ןרערט זיב טכַאל עבַאב יד ןוא

 טכַאװעג רָאנ ןפָאלשעג טינ

 ,טדיילקעג-ןירג ןלירג ןגיל ,ךַאד ןפַא ,ןעמיוק ןפַא

 ;דיירעג ןימ ַא יז ןריפ ,ךַאו לגיופ עניילק ןטלַאה

 ,ייז ןלייוו ןזָארג יד ןיא ,ייז ןעקניו ךעלגייא יד טימ
 .ייז ןלייפ ךעלגניצ יד טימ ייז ןעקנירט הנבל ןופ

 ,טכַאנ עצנַאג יד ױזַא טָא ,טכַאנ עצנַאג יד ױזַא טָא

 ,טכַאװעג רָאנ ,ןפָאלשעג טינ ,טכַאװעג רָאנ ,ןפַאלשעג טינ

 ןֵֶא ךיז טדניצ למיה רעד זיב ןֶא ךיז טדניצ למיה רעד זיב

 .ןָאה ןטיור םייב םַאק רעד יו ןָאה ןטיױר םייב םַאק רעד יו

 ,ןאוו"ץעגרע סעבַאשז ןציז ,ךַאילש ןבעל ןעייטש רעמיוב

 ;וצ טינ גיוא ןַא ייז ןכַאמ ,ךַארּפש ןימ ַאזַא ייז ןבָאה

 ,ייז ןעגנילש ןרעטש ַא טלַאפ  .ייז ןעדיוה לטניוו ַא טייוו

 יז ןעגניז ןעמַאזוצ ןוא .ייז ןדוס ןגערַא טייג

 ,טכַאנ עצנַאג יד ױזַא טָא ,טכַאנ עצנַאג יד ױזַא טָא

 ,טכַאװעג רָאנ ,ןפָאלשעג טינ ,טכַאװעג רָאנ ,ןפַאלשצג טינ

 ןֶא ךיז טדניצ למיה רעד זיב ןֵא ךיז טדניצ למיה רעד זיב

 .ןָאה ןטיור םייב םַאק רעד יו .ןָאה ןטיור םייב םַאק רעד יו

 רעמיוב ןשיווצ

 ,טלעצעג ןיימ טייטש דלַאוװ ןיא ףיט ,טלעצעג ןיימ טייטש דלַאוװ ןיא ףיט

 .ןעמוק טינ רימ וצ טעוװ רענייק .ןעגניפעג טינ ךימ סע רענייק

 ןעמואוושעגקעװַא לעוו ַא יו .ןעניגַאב ירפ ןוא טכַאנײב טעּפש

 ..טלעוו עטייוו ,עטייוו יד זיא טלעווק גנילירפ רעד יווװ ךיא רעה

 רערעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ ךיא גָאלש ,ןטנוא ןעלצרָאו עפיט יד ןופ

 ,רעדינ רעד ןיא ןעלצרָאו עפיט ,ןעמַאטש עטקעדַאב-ךָאמ יד וצ

 רערעווש ץלַא גָאט ַא סָאװ ןרעוו ןטנורג עטלַאק-לקנוט יד ןופ

 -- רעדילג יד דלַאו ןופ טפַאז םעד טימ ייןעמַאלפ עריא ןוא ןוז רעד וצ

 .'רערעה עניימ ןרעטש עסיורג ,ןטנוב למיה ןוא דרע ןסילש

 יירעדיל עניימ ןזָארג ענירג | ייןעמַאזוצ ייז טימ ךיוא ךיא סילש
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 טכַאנ רעמוז

 ,העש עליטש ַא ןרעױלוצּפַא זיא גנירג טינ

 ןכַאל רעדָא ןדייר טינ לָאז רענייק ןעוו

 ןסייררעביא ריד קידנגייווש רעדָא

 .המשנ רענעגייא ןייד ןופ ןעניּפש סָאד

 "?טכַאנ-טוג, רעקירעפעלש רעטצעל רעד זַא ןוא

 ,דָאס ןטלַא ןיא ןזָאלעג ןײילַא ךימ טָאה

 םיוב ןטמירקעגסיוא ןַא ךיא בָאה

 .יידירפ רַאפ טשוקעג םיא ןוא רועיש ןעמונעגמורַא

 -- ןפורעג טָאה לקניוו ןיא קנַאב עטלַא יד

 טרבחעג רעמ ךיז טָאה סָאװ ,ןייטש רעדנור ַא

 ..רענייטש טימ יו רעמיוב טימ

 ,ייר רעד ךָאנ ןהעש ןסעזעג ךיא ןיב

 ...ךיז ןוא שינרעטצניפ ןיא טקנוטרַאפ

 רימ רעביא רעטעלב ןופ םוהת ןצרַאוװש ןיא

 ,הנחמ ענעעזעגמוא ןַא טראשעג טייהרעליטש טָאה

 לּפע ןַא זיא ןטרָאד ןוא ָאד

 ,ןגייווצ עטכידעג ךרוד ןלַאפעג

 טפירטעג טָאה םענורב ןטנעָאנ ןיא ןוא

 .ירעמע ןטלַא םעד ןופ רעסַאװ סָאד

 .ןכוז דימת זומ שטנעמ ַא לייוו ןוא

 ןעניגַאב םעד ןכוז לעוװ'כ :ךיז וצ טגָאזעג ךיא בָאה

 טנפעעג לרעיוט עניילק סָאד בָאה'כ ןוא

 ..לָאט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא

 ,ךייוו ןוא טױרטרַאפ רימ וצ טקירדעג ךיז טָאה טכַאנ יד
 ...טכַארט ךיא סָאװ ןגיוא עסיורג טימ טרעהעגוצ ןוא
 סטַאטשרַאװ ענירג ,עניילק יד ןיא ןבָאה ןלירג יד
 ...ןטייז עלַא ןופ טלייפעג ןוא ןפילשעג
 ,סיפ עניימ רעטנוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא שַארפ ַא
 .זָארג עטכייפ סָאד רימ רעטנוא טָאה טצכערקעג טַאז ןוא
 | גרעב יד ףַא ץעגרע זיא טניוװ רעד

 ...ןפַאלשעג ןוא סענסָאס יד ןיא טלקיוועגנייא ןגעלעג
 ןלָאט עטדלַאװַאב יד רעביא ןוא
 רמוש רעד זיא ןזעוועג ,גרעב עלַא רעביא ןוא
 ,םרַאפ רעד םורַא לרעסַאװ עלַאמש סָאד
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 ע י ג ָא ל ַא ט נ ַא

 ןעלּפַאלּפ וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה סָאװ

 ייךעלדנייטש עניילק יד טימ

 טכירעגמוא ווא 2 2 2 } . }

 ,טכַאנ יד רימ ןבעל טרעטיצעגפיוא טָאה

 -- ןרעטש יד ןביילקפיוא ןעמונעג טָאה רענייא ןוא

 ןבילקעגפיוא ןטכענ בָאה ךיא יו ױזַא

 -- שיוק ַא ןיא ןשרַאק סרעמרַאפ םעד

 ייירעכיג ,רעּביג ץלַא ךָאנרעד ןוא ,םַאזגנַאל טשרע

 ירעמיוב ןציּפש עטייוו רעביא

 ,ביוה עיורג ַא ךיז ןסירעגכרוד טָאה
 ןטכָאלפעצ ןוא טרעביושעצ ךיז ןוא
 ...רעדינ ןוא ךיוה ,ןטייז עלַא ןיא
 ןכָארקעגסױרַא זיא סנטָאש יד ןופ
 ךיז טימ ןילַא טייג סָאװ ,געוו רעליק ,רעיורג ַא
 ...ןײַא-גרַאב סיוא-גרַאב

 למיה ןפיוא םַאזנייא ןוא סייוו ןוא סיורג ןוא

 ייןרעטשנגרָאמ רעד זיא ןעגנַאהעג

 ןעלצרַאװ ,ןזָארג

1 

 ןעוװעג זיא סָאד ױזַא יו טינ סייוו ךיא

 ןטנוא ןגעלעג ןיב ךיא
 .טכַאנ-רעמוז רעמירַאװ ןיא טקעדעגנייא

 ,סופ זיב ּפָאק ןופ
 רימ רעטנוא ןזָארג ןבָאה
 ךיוה רעד ןיא ןגייווצ ןוא
 ,רימ וצ טדערעג
 ,טרעפטנעעג ייז טָאה רימ ןיא רעצעמע ןוא
 ןדייב יז טרעהעגוצ בָאה ךיא ןוא
 .ןענַאטשרַאפ טינ ןוא

 ןייא ןפָאלש רעטעלב ןוא םיוב

 ןײיַא ןפָאלש רעטעלב ןוא םיוב
 .ןייש-הנבל ייז ףַא טפָאלש

 ,רעה ןוא דָאס םעד ןיא ךיא ץיז
 .רעו טינ סייוו'כ ןוא טדער ץעמע
 ,זָארג יו שירפ ןכַאז ,רע טגָאז
 ,סַאװ טינ סייוו'כ ןוא ,ןייש ןוא סיורג
 ,ףיט ןעמי יד יווװ רעטרעוו

2 

 ןענעז סנּפָאקוצ ןיימ

 ןעלצרָאו עטיירדעגנייא עטרַאה

 ןעשעג טעוװ טָא :ךיז ךיא גָאז

 ןעלצרַאו עטײרדעגנייַא יד ןופ רענייא

 ,בייל ןיא ןסקַאװניײַא רימ טצעוו

 ןּפַאז ןלעו ןטולב עניימ ךרוד ןוא

 ,ןכײט עש'דרערעטנוא ןופ ןרעסַאוװ

 .ןכַאז עקירעירט עמוטש ןופ ןטפַאז ןוא

 ,טינ ןטכַארט ןוא ,טינ ןדייר סָאװ

 ןסקַאװ .,ןסקַאוװ ,ןסקַאװ רָאנ

 .ףירט ַא לעז ןיימ ייז ןיא ןוא

 ,גנירג ןוא ןיד ױזַא ךיא רעוו

 .נגילרעטעמש רעסייוו ַא יוװ

 טפול ןיא טגנעה סָאו נגילרעטעמש

 .טפוגרַאפ טכיל לקיטש ַא יװ

 -- דיירפ ַא טינ ןוא טסולג ַא טינ

 .טײרב ןוא ליטש טייקלעה ַא רָאנ
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 עי ג ָא ל ָא ט ג ןײא

 טניוו

 ,ןגיו סנטָאש עגנַאל ןטייב יד ףַא ןדלַאפ
 ,דנילב ןרעו רעמיוב ןַאמ םעד ןיא רעטַאלּפ
 טדניצ לטניוװטנווָא ןָא טגנעה טניװטנוװָא
 ,ןגילפרעייפ יד זָארג ןיא ,ןטייווצ ַא ןוא ןרעטש ַא

 טכיל לקנוט ןיא

 ,ךייט םוצ ןקוק טעוװ רענייא ןוא טכַאנרַאפ ןציז ןלעוװ רימ זַא
 ךיור םוצ ןקוק טעװ רענייא ןוא ?ןלייצרעד ךיז רימ ןלעוו סָאװ
 ,עקלויל ןייז ןופ ךיז טזיורק סָאװ טכַאנרַאפ ןציז ןלעוו רימ זַא
 טכַאנרַאפ ןציז רימ ןלעוו ױזַא ןוא | טכיל-לקנוט ןעיולב ןיא
 טכיל-לקנוט ןיא ןגייווש ןוא ?ןלייצרעד ךיז רימ ןלעוװו סָאװ
 .ןלייצרעד רעדנואוו ךיז רעדנואוו ןוא ,למיה םוצ ןקוק טצוװ רענייא

 ןוז-רעמוז

 ,םוהת ןפָא ךַאלפ-רעבליז רעטיירב רעד ףַא

 ךיוה רעד ןיא ןבלַאװש רונש ַא טרעווילג
 .טייו רעד ןיא לגעז רעסייוו ַא
 רעמיוב עטמירקעגסיוא
 סנטלָאק עקידנעגנעה טימ

 ןוז רעד ןופ רענרעק עלעג טקיּפ

 ךיז טלטייק ןוא

 .ףיורַא ןוא רעטנורַא םינּפ רעייז ןכוז

 ןושח

 טור עטלײשעגּפָא ןַא קידנכָאפ ןוא ןגייוצ עטמירקעגסיוא עליוה
 ..ןסּפעש עדימ ףַא ,ןגייווצ יד ךרוד רעקיטש עיורג ןוא

 ןרעדעפ עטזָאלבעצ טימ ךעלטנע
 ,ךייט ןעיולב-קיאיילב ַא ףַא
 ..ךעלעמַאּפ טגיוועג זָארג עכיילב ןוא
 לגנײ-ךוטסַאּפ סעװרָאב ַא

 ,רעטעלב עלעג טימ ןטָאשַאב דרעפ רעטלַא ןַא

 ,עקנָאל ןופ םיוצ םייב

 רעכעלזָאנ עסַאנ טימ קידנעיצ
 ..ןקלָאוװ יד ןופ טייקטכייפ יד ,טיױק ןכייוו ןיא קידנזײרּפש

 יינש-גנוי

 ,ןגעו עטנַאּפשעגסיױא יד ףַא ןיילַא ןייגוצמוא זיא םוג
 ,רענייטש סנפיוה יד ףַא ,ףרָאד ןליטש ןיא טכַאנ עבלַאה םוא
 .ערונַאק סטנוה םעד ףַא ,טרעהעגמוא ןוא ןעזעגמוא

 ,ביוש ַא ןופ ןײשּפָא רעטצעל רעד טקעמעגסיוא טרעדינ יינשיגנוי רעד ןעוו
 ןגיו עקידנעגנעה יד ןיא ,רעזייה יד ףא
 ,טקיטיורעגסיוא רעדניק ןפָאלש ןרעייש יד ףַא
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 עי ג ָא לָא ט נַא

 םיוב ַא ףַא יינש-גנוי טגנירּפש ןטעב ערעווש יד ןיא

 ,גייווצ וצ גייווצ ןופ ,רעבייל עקרַאטש ןעּפָארכ

 .טכַאל ןוא טיש ןוא טײרּפש ןוא ןלַאטש עסייה יד ןיא

 ,רָאה עניימ ףַא קירוצ טגנירּפש יק עניורב ן'הרג-הלעמ

 ,רעיוא ןיימ ןיא טכַאל ןוא -- ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה טימ

 ,ליומ ןיימ ןיא ייגש-גנוי רעגנירג רעד ןוא

 ,זָאנ ןיימ ןיא ,ךיז ןיא טגניז ןוא םוא טצנַאט

 ,טגניז ןוא טכַאל ןרעטש יד טישראפ ןוא םוא טצנַאט

 .גייווש ןוא גניז ןוא ְךַאל ךיא ןוא ,טכַאנ יד טישרַאפ ןוא

 ,טניוו םעד טישרַאפ ןוא

 ,ףרָאד רעסייוו ַא ןייז טעוו סנגרַאמירפ ןגיוא עניימ ןטישרַאפ טוואורּפ ןוא

 ןשטילג ךיז ןלעוו סנטָאש עיולב ןוא .ךיז ןיא טגניז ןוא טכַאל ןוא

 ,ףרָאד ןסייוו ןרעביא | ,רימ ןיא טגניז יינש רעד

 תולדבה-ךיור עכיוה ןוא ,ינש ןיא גניז ךיא ןוא

 ,למיה םוצ ןטכעלפ ךיז ןלעוו ןצנַאט ןוא ןעייג רימ ןוא

 .יינש ןפיוא ילב ןעלגיּפש ךיז ןוא .רעגנירג ץלַא ןרעוו ןוא

 טעב ןיימ ןיא ןגיל לע ךיא ןוא ןיג רימ ןלעוװ ױזַא

 ,קידנעגניז ,קידנכַאל ,טכַאנ עצנַאג  ַא

 ,יינש ןגנוי ןטימ ,קידנגייווש ,קידנעגניז

 .טכַאנ רעד ןופ יינש-גנוי טימ .ןכיירגיניק עקידעּפָאלש ךרוד קידנצנַאט

 ןייז וצ

 ,קָאטש-רעביוצ ַא בָאה ךיא ,ךיירגיניק ַא בָאה ךיא

 -- ;גנַאלרַאפ ןייד זיא סָאװ ןוא -- ?רעגַאב ןייד זיא סָאװ ןוא

 ,גַאט ןכרוד םוז-םוז ַא ןייז וצ ,ךייט ןיא םולב-רעסַאוװ ַא ןייז וצ

 .יגנַאז ַא ףֵא טנוװֶא ןיא ןרעמולש ןוא ..רעה ןוא ןיה ןגיוו ךיז ךייט ןטימ ןוא

 ןָא גנידצלַא טימ םוק ךיא
 -- ?ןופרעד סיוא וטסביילק סָאװ
 ,ןָאמ ןטױר ףַא יט ַא ןייז וצ

 ..ןז רעד ןיא ןייגסיוא ןוא ןרעמיש ןוא

 געט עקיטכיל ענרעדליג

 ,געט עקיטכיל ענרעדליג
 ןעגנילרעטעמש עצרַאװש עניימ
 ןעלקנוטרַאפ טינ ךייַא ןלָאז
 .ןכעוװשרַאפ טינ ךייַא ןלָאז
 ,ןשינרעטצניפ עלַא ךיז ןופ ןשַאװסיוא לעװ ךיא
 ,ריא יװ קיטכיל ױזַא ןייז לעװ ןוא
 ,טייקיטכיל רענרעדליג רעד ןיא ןייגפיוא לע ךיא



 צי ג ָא ל ָא ט נ ַא

 ,סנקלָאװ עסייוו יד ןיא
 .רעמיוב יד ןופ זדנערפ ענירג-שירפ יד ןיא
 .ןזָארג ענעריובעג-יינ יד ןיא
 -- ?ךיא ןיב סָאװ ,ךיא ןיב רעוו
 ,ָאטינ זיא ךַאז ןייק

 ,ןייז טינ טעװ ךַאז ןייק

 ,טייקיטכיל ענרעדליג רָאנ
 ,ןכַאלפרעסַאװ עקידרעמיש רָאנ
 ,רענטרעג עגנוי רָאנ
 .ןעגנוצָארּפש עקיטכיל עקיאור רָאנ

 ןרעטש ןוא זָארג ןשיװוצ

 ןייֵא רעטצניפ-רעמוז ןיא ךיז לקיוו ךיא
 ןייוו ןצרַאװש סרעכעב עצרַאװש ןופ קנירט ןוא
 ןרעטש ןוא זָארג ןשיוװצ
 ,ןרעהרעד וצ סעּפע רעיול ןוא
 .ןעגנַאפרעד וצ סעּפע
 ןעגנַאזעג ערעסָאװ
 ןעמענרַאפ וצ ךיא רַאג
 ?ןעמעוו וצ ןוא ,ןעמעוו ןופ

 געוו ןיימ זיא תורוד עלַא רעביא

 ,געוו ןיימ זיא תורוד עלַא רעביא

 ,דנע ןָא בײהנָא ןָא תורוד עלַא רעביא

 .גערב ןיימ ךיז טבלעוו םי ַא רעביא

 ,רעקישיור רעד ,רעטיירב רעד זיא רימ רעטנוא

 ,םי רעקילייא רעד ,רעלקנוט רעד

 ,למיה רעד זיא רימ רעביא ןוא

 ,רעקיאור רעד רעטיירב רעד

 ,למיה רערעטױל רעד רעטסעפ רעד

 ,למיה םוצ ךיז טיצ לעז ןיימ

 טיקרעטױל רעד וצ טייקיאור רעד וצ
 ,טייקיטכיל רעד וצ

 ,ריא ןופ ךיז טרענ ןוא

 ,ריא ןָא ךיז טקרַאטש ןוא

 ,ריא ןָא ךיז טקיבײא ןוא
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 סנטָאש

 ,לעװש ןיימ ףַא ןטָאש ַא זיא ןלַאפעג

 יייןעמוקעגנײירַא טינ זיא טלַאטשעג ןייק ןוא

 ,לעוו ַא ןופ ןעמיוש סָאד ךיא בָאה טרעהעג

 ייןעמואוושעגוצ טינ גערב םוצ זיא רענייק ןוא

 ,ללעז עדימ ןיימ ,לעז ןיימ

 ןכַאװ קיבײא .קיביא טסעוו

 ,ןגערפ .קיבייא .,קיביײיא ןוא

 ןגעקטנַא טעװ דימת ןוא

 -- ןכַאל ןוא ןייטש ןבעל סָאד

 .ילעז עדימ ןיימ ,לעז ןיימ

 ,טלבירדעגּפָא ךיז ליונק ןופ טָאה םעדָאפ ַא

 ,ןעגנַאגרעד רימ וצ שינרעטצניפ ןיא זיא ןוא

 ,טלבירגעג ןוא ןגיוצעג ימ טימ ךיא בָאה

 י.ףןעגנַאלש ןגױצעגסױרַא בָאה ןוא

 ,לעז עדימ ןיימ ,לעז ןיימ

 ןשינרעטסניפ ןיא קידנעלבירד טסָאה

 -- ןסירעצ ןיײילַא זייוומידעפ ךיז

 .ילעז עדימ ןיימ .,לעז ןיימ

 גיוא ןַא

 ,טעב סע טינ ןוא ..טכַאנ עביוט עדנילב ַא

 .י.טנָאמ סע טינ ןוא םוטש ןוא

 טרָא וצ טרָא ןופ םורַא טקוּפש רָאנ ,םוא סטמיוש גיוא םַאזנייא ןַא

 -- טנָאיּפש ןוא ..טכַאוו ןוא רימ ףַא טקוק ןוא

 ,טרָאד ןופ לָאמַא ,ַאד ןופ לָאמַא ,טכַאל סע טינ ןוא טנייוו סע טינ ןוא

 ..טנַאנ ןופ לָאמַא ,טייוו ןופ לָאמַא ,טעּפש סע טינ ןוא טפָארטש סע טינ ןוא

 טייקידנעעז

 ןטייקיבײא עלַא זיב

 ןפָא ןביילב ןעמערב ענייד ןלעוו
 ,אוואל ןייז טעוו חומ ןייד
 ,ליונק ַא ןיא ןלַאפ ןלעװ רעדילג ענייד
 ןעירש טעװ טולב שירעביפ ןייד

 ...ור
 ,ןפָא ןרַאטש ןלעוװ ןגיוא יד ןוא

 ,קידנכוז-לַא
 ,קידנעעזילַא
 ,רעהפיוא ןָא
 ...הזוונמ ןָא
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 עי ג ָא לָא ט גַא

 ןעגנַאלש ןוא ןביוט

 םערוט רעלקנוט רעד ןיב ךיא

 ;גַאט ןוא טכַאנ ךרוד טכַאוװ סָאװ

 קָאלג עטייו יד ןיב ךיא

 .םערוטש ןוא קערש ןופ טפור סָאװ

 ,טייקליטש עליק יד ןיב ךיא
 !ףיט עטסעפ יד ןיב ןוא
 ףירט ןדעי טימ קנירט ךיא
 .טייקליפ עטליפרעדמוא יד

 ןטכַאש ןופ דיײרפ יד ּפעש ךיא

 ,טנורג ןטנײײשַאבמוא ןיא

 טנוז סָאװ טינק םעד בעוװ ןוא

 ןטכַאנ ענייז ןוא סיוט םעד

 ןרָאג עסיורג סָאד ןיב ךיא

 :טעז עסיורג יד ןיב ןוא

 טעבעג סיורג סָאד ןיב ךיא

 .ןרעצ עלַא רַאפ טנייוו סָאװ

 רעיומ רעכױה רעד ןיב ךיא
 ,טנַאװ רעד ןיא ןביוש טימ
 ,דנַאר ןפַא ןביוט סימ

 .רעיול רעד ףַא ןעגנַאלש ןוא

 ןגער ַא טּפַאלק ןביוש יד ףַא

 ,ןביוש יד ףַא ןגער
 ;לעװש רעד ףַא סנטָאש
 ןביוט עטיוט ,ןביוט
 .לעצ ןייד ןיא ןעָארג
 ןגיוצעגסיוא טגיל ןיּפש עצרַאװש ַא

 רעוו

 !ןכערבעצ הסיפת ןיימ טעוװ רעוו
 .ןײלַא ךיא
 ןכערּפש ךיא לעוװ ךורּפש ַא ךָאנ ךורּפש ַא
 ,ןײטש רעד ןצַאלּפעצ טעוװו

 ור

 ,טּפַאלקעג ןריט ענרעזייַא ןיא בָאה'כ
 | ;טולבעצ ךיז טנעה יד ןוא

 ,ײרּפש טימ ןוא טניוװו טימ ןטכָאפעג בָאה'כ

 .טָאּפשרַאפ ךיז ןיילַא ןוא
 ור טציא רימ רעשַאב
 ,טסולעג טינ ,טכעפעג טינ
 .ור רָאנ

 ,ןײיֵא ךיד טכעלפ ןוא

 ןגיוזעגנייֵא טָאה ןיּפש עצרַאװש ַא

 ,ןייּפ ןייד לֶא ןוא דיירפ ןייד לֵא

 .ןגערפ ןייד ןוא ןשרָאפ ןייד לא

 .ןגער ַא טּפַאלק ןביוש יד ףָא

 ?ןרעשַאב רימ ךורּפש םעד טעוװ רע ןוא

 .ןײלַא ךיא
 ,ןרעגַאב ןוא טעבעג ןופ געט ךרוד
 .ןייוװעג ןופ טכענ ךרוד

 ,םי ןגעק גרַאב  ַא
 ,גרַאב ןפַא ךיוה רעד ןיא זלעפ ַא ןוא
 ,רעדינ רעד ןיא לָאט ןקיזָארג ַא ןוא

 ,ךס ַא למיה ןוא
 ,ךס ַא טייקטייוו ןוא
 ,ור ןוא
 .ור ןוא
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 ...רעקיטכיל וד

 ,טױט ןענעז ןעלגיופ עניימ
 ?טסענ םעד ךיא לטרעצ סָאװ ןוא
 ,ליַאמ ןענעז רעדיילק עניימ

 ?טסעפ םוצ ייז ךיא גָארט סָאװ ןוא
 ,ךמַאז ןענעז תורצוא עניימ
 !טיה ךיא ןוא ךיא טסגנַא סָאװ ןוא
 ,רעקיטכיל וד
 ,רעקיטכיר וד
 .טימעג ןיימ רימ דײשַאב

 טכיל ןעמָאז ַא

 ע י ג ָא לָא ט נ א

 ,בױטש ןענעז ןעלּפמעט עניימ
 ?ןירעד ךיא רעיוה סָאװ ןוא
 ,טליופעצ זיא תכורּפ ןיימ
 ?ןּפשעג סָאד ךיא שוק סָאװ ןוא
 ,טכעוושרַאפ זיא רעזיילרעד ןיימ
 ?רַאה ןיימ םיא ךיא ףור סָאװ ןוא
 - ,רעקיטכיל וד
 ,רעקיטכיר וד
 .רַאג ךיא סָאװ רימ גָאז םוק

 ייעורז רוא

 ,רימ ןיא סיײזעגנײַא זיא טכיל ןעמָאז ַא

 ןרעק ַא טײזעגניײַא ןיא סנורג םעד ןיא יװ

 ,ריּפש ךיא ,טנייה רעטסניפ ןוא רעווש זיא סָאװ ןוא

 ןףןרעטש רעגנירג רעסייוו ַא ןייז ןגרָאמ טעוװו

 ,לוק ןייד וצ ןפָא רעוא ןיימ טלַאה ךיא
 ןגער םעד וצ ןעמוג ןייז זָארג רעד טלַאה'ס יו
 ,לָאש ערעל ַא יװ זיא לעז ןיימ לַא ןוא
 ןגעקטנַא קנעשַאב ןייד קיטשרָאד טרעטיצ סָאװ

 ,קירב ַא ךיא לטייק םעדעפרעמוז ןופ

 ;ןרעק ךיז זלעפ ןטסעפ ַא ןיא ייז עז ןוא

 ,קירוצ ןייג טינ ,סיוארָאפ ןייג טינ לייַא ךיא

 .ןרעוועג טעוװ סע גנַאל יו גערפ ךיא טינ ןוא

 ,םערוט רעטלַא ןייד טייטש טרָאד ייג ךיא ןיהואוו

 ןעניפעג םיא ןלעוו ןגעו עלַא ןוא

 ,םערופ ןסײײה ןיא טצלעמשעצ סקַאוװ ַא יוװ ןוא

 ןענירעצ ייוו עניילק ןוא דיירפ עניילק טעוו

 טקנַאצ סָאװ טכיל ַא

 ,םערוטש ןיא טקנַאצ סָאװ ,טכיל ַא ןיב ךיא
 ,וצ ךימ קעד ןוא טנַאה ןייד סיוא-קערטש
 ,םערוט םוצ טכירק סָאװ ,בלימ ַא ןיב ךיא
 .ור ןייד רימ רעדינ רעד ןיא זייוו
 ,םערופ םעניילק םעד טכערבעצ םי רעד
 ,וטסיב סָאד סוניקוא ןיימ ןוא
 םירוסי ןופ רעטנָאלּפ ןיא ךוז ךיא
 ,ואוו רימ קעלּפטנַא :געוו ןפיט ןייד
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 ןײזלַא

 ריד ךרוד ןוא רימ ךרוד

 ןרעדעי ךרוד ןוא

 ,ריאַא לגנעטש ַא ךרוד םוהת ַא

 ןרעדעפ ךרוד םערוטש ַא

 ןרעיוט ןביז רעטניה

 ןיש ןופ ןרעױט ןביז רעטניה

 ,טכַאנ עדנילב ַא טגיל

 ןײּפ עמוטש ַא טנייוו

 ..טכַאמ ביג טָאג

 ןליונק עצרַאװש

 ,רעדנַאװ רעד ןופ ןעמוק לעוװ'כ

 ;,לױפ ךיא לעװ ןגָאז ןוא

 לינק םעד וצ םענ;

 ..."רעדנַאנַאפ וד לבירד ןוא
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 ,לגיופ ןקיאילפ ַא ןופ

 ,גירק ענעכָארבעצ ךרוד םי ַא

 לגיא םעד ךרוד ןוז ַא

 .גילפ רעקיאהעש ַא ןופ

 טעּפשעג ןופ ןעלגיז ןביז רעטניה

 ,רערט עדנילב ַא טדיז

 :טעבעג םוטש ַא טנייוװו

 יירעהרעד ,טָאג

 .ןעמענ םעדעפ יד וטסעוו

 ןימַאק ןיא ןפרַאװ ןוא

 ,ןיב עקנַארק .,םוק,,

 ".ןעמעש קינָאה םעד וט טינ

 (עקנירט תורכיש זיב ךיא לעװ
 -- ץרַאה ןיימ טעװ ןעמעלק ןוא
 ץרַאװש ןלעוו רעייפ ןופ
 ..ןעקניוו ןליונק יד רימ וצ

 קירב יד

 ...קירב יד ךיא ןיב

 קינעג ןיימ רעבירַא

 ,גערב וצ גערב ןופ טיצ הנחמ יד

 ,געט עסיורג וצ

 ...קילג וצ

 גנעה ןוא ,קירב יד ךיא ןיב

 ,ןלייה עצרַאװש ןוא ערעטצניפ ףַא

 ,גנעלש יד עז ןוא ,םוהת םעד עז א

 .ןלייצרעד טינ סע וט ןוא

 דנַאנַאכָאנ ןוא ,קירב יד ךיא ןיב

 ,דנַאל םענייש םוצ טיצ הנחמ יד

 ..טכַאמ ןוא דיירפ טימ

 טכַאנ ןוא גָאט ןוא

 ,טעּפש ןוא ירפ ןוא

 טכַאװ ןּפיל עניימ ףַא

 :טעבעג ַא טרעטיצ ןוא

 ,טפַארק רימ ביג ,טָאג.

 " ..טפַאלשעגּפָא ןרעוו טינ לָאז ךיא,
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 לבריוולדנאוו

 ןגָאלש ץעגרע ןיא טינ ןעלצרָאװ ןייק לעװ ךיא

 ;ךַאד ןוא זוה ןייק "ןיימ,, ןפור טינ לעװ ןוא

 ןגָארט םעדָאפרעמוז ַא יװ ךיז לעװ ךיא

 .ךַאלפרעסַאװ ןטייוו ףַא יורטש ַא יװ ןוא

 ,ןבעל ןופ ךיירגיניק ןיא גנירג ןייגמוא לעוו'כ

 ;טױש ןופ ךיירגיניק ןיא טורַאב ןייג ןוא

 ױןבעוו ןופ ןוא ןקילפ ןופ ליּפש םייב ןייטש לעוװ'כ

 ,טיונק ןופ םַאלּפ יא ׁשַא יא ךיילג ןסירג ןוא

 ,לגילפ-רעטַאלפ ןופ טייקיבייא יד ןעז לעוװ'כ

 ןַאּפשעג וז ַא ןופ יײגסיוא םעד ןעז ןוא

 ,לגיֿפש רעד םי ןסיורג ןופ ןייז טעװ יוט ַא

 ןַאװַארַאקױרעטש ַא בױטש ַא יװ ןוא

 ,גנוטסעפ עצרַאװש עניילק יד טיירב טנפעעג

 ;גרעב ןופ םָארטש ַא יװ ןציילפ ןטכיל ןוא

 ,גנוטסענ ןוא ור ןייק ָאטינ ,טױט ןייק ָאטינ

 .קרעוו ןייז ןופ לבריװלדנַאװ ןיא טָאג רָאנ

 טייהנסיוועג

 ,לעז ןימ ןופ לקניו רעדעי רעטציא סייוו

 לערט רעליטש ַא לָאמַא -- ָא ד טסיב וד זַא

 ..דלַאב ןגיװשטנַא טרעוװ ןוא ףױא-טלּפַאצ סָאװ

 דלַאװ ןצרַאװש ןיא טצנַאט סָאװ קנופ ַא לָאמַא

 ..טכענ-זומת עליטש ןיא טַאלב וצ טַאלב ןופ

 טכעלפ סָאװ למעדעפ קיטכיל ַא לָאמַא

 .ייךוט ןטכידעג ַא ןיא ןעזעגמוא ךיז

 ייידוב ַא ןופ תורוש ןשיװצ יװ לָאמַא

 ,ור עמייהעג ןייד ךיא לע ןכוז טינ

 ואו ןגעו יד ףַא רעגנעל ןעשזדנָאלב טינ

 ,טסיזמוא טגערפעגסיוא רעלטעב עלַא בָאה'כ

 -- !טסיב וד ואװ ,ןגיוא יד ןיא ןױערט טימ

 ,םוטש ןּפיל יד ,ץרַאה ןיימ ןייז טעװ קרַאטש רָאנ

 םוטעמוא ךיא לעװ ןגָארט קידיירפ ןוא

 בעל ךיא זַא ןסיוו עסיז סָאד ,ךיז טימ

 ...בעוועג ןקילייה ןייד ןופ ןטימ ןיא
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 ,ביוש ַא ףַא ןליּפש לַארטשנוז ַא טעװ ןוא

 ,בױט ַא ןרעטַאלפ טעוװ קַאלש ריא ףַא יצ

 ,דָאר ַא ןיא ןצנַאט ןלעו רעדניק יצ

 טדָאב סָאװ רערט-דיילטימ ַא ןעז לעוו ךיא יצ

 .."רע זיא סָאד, ךיא לעװ ןגָאז ךיז --- גיוא ןַא
 ,רעווש ןוא רימ ןיא ץרַאװש זיא סָאװ גנידצלַא ןוא
 ,ןילַא ריד ןיא,ריד ןיא טעװ ןעקניזרַאפ
 ..ןיטש ַא טקניזרַאפ ךייט ןרָאלק ַא ןיא יו

 םילהת

 ,טכַאנ עצנַאג ַא טנייוװעג בָאה ךיא
 ..טכַארבעג ףליה ַא טכַאנ יד רימ טָאה

 ןייועג ןיימ סָאה ,סנייװעג בָאה ךיא

 ..ןייר ןשַאוועגסיוא רימ ץרַאה סָאד

 ןייּפ ןיימ ליטש ןעקנורטעג ךיא בָאה
 ..ןייוו ןליק ַא טקנירט רענייא יו

 ,סיורג זיא ץרעמש ןיימ :טגָאזעג ךיא בָאה

 ..סיוש ןייד ןיא ןעמענ ךימ וטסעוװו

 ,דניק ַא ןיב ךיא ,טגָאזעג ךיא בָאה

 .יטניפעג ןוא רעטָאפ ןייז טכוז סָאװ

 טנענעג טכַאנ יד

 ,טנענעג טכַאנ יד

 ..תומלצ יגב ךלא יכ םג

 ('ד .ג כ םילהת)

 לעפ ךיא ןוא לכיורטש ךיא ןעוו ןוא
 ..לעװש ןייד רימ רַאפ טיירג דימת זיא

 ,לָאט ןטסיװ ןיא ייג ךיא ןעוו ןוא
 ,.לוק ןייד רימ וצ טפור ןטייוו ןופ

 ,סיוא ןעמָאנ ןייד קעמ ךיא ןעוו ןוא

 .זיוה ןיימ ןופ רעטיה רעד וטסיב

 ןֶא ךיז ץלָאטש טימ ליפ ךיא ןעוו ןוא
 ..ןָארט ןייד ןופ וטסקוק דיילטימ טימ

 ,דנַאר ןטצעל םייב ןיב ךיא ןעוו ןוא

 ..טנַאה עקרַאטש ןייד רימ וצ וטסקערטש

 ,טנעה ענייד ףַא ךיז ןטכעלפ ןטָאש
 ןטימ רעד ןיא רעלעמש טרעװ םַאלּפ רעד
 -- רעייפ םעד םורַא ׁשֵא רעד טרעוו רעטיירב ןוא
 ,ןטינשעגּפָא ןעגנַאז ענייד וטסָאה
 ?רעייש ןייד ןיא ןברַאג עלַא וטסָאה
 ..טנענעג טכַאנ יד

 ,טנענעג טכַאנ יד

 ,טנעוו עצרַאוװש ךיז ףיוא ןביוה
 -- ןעגנַאהעג ןוז יד זיא רעירפ ואוו
 ןדנילב ַא ןופ רעגניפ טימ רַאש
 ןעגנַאפ עכייר ענייד עלא ןופ
 ?ןדניצוצנָא לטכיל ַא ףַא וטסָאה
 ..טנענעג טכַאנ יד
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 ,טנענעג טכַאנ יד
 ,דנע וצ זיא למיו רעד ןוא למוט רעד
 ןעמעלק ךיד טוט טייקפיט ןייד ןופ ןוא
 ,םערוטש ַא ןיא ןביוט ןופ יו רעמָאי ַא
 ,םירוסי ןופ רעדנימ יא רעמ יא ,רעצ ַא
 ףעמערב יד ןופ טינ טלַאפ ןוא ,טגנעה סָאװ רערט ַא
 | ..טנענעג טכַאנ יד

 ןקערש

 ,קנַאצ ןוא קנַאצ ,לטכיל ,לטכיל ,ייז ןְגיִל סנטָאש יד ןיא

 ,קנַארק לטניּפ ןוא דימ לטניּפ -- יײז ןרַאה רעטסניפ רעד ןיא
 .ףעלקניפ ףיוא רעה טינ רָאנ -- :ןעמעװ ףַא ייז ןרַאה
 ,קנופ רעד סיוא ךיז טשעל סע יו ,טױנק ַא טקנַאצ לשיט ןפַא
 גנורּפש ַא יז ןלעו ןבעג ,טױט טרעװ לרעייפ סָאד יװ
 ..ןעלקניוו יד ןופ עלַא .ףעמענ ךימ ייז ןלעוו

 -- סױא טינ ייג ,לטכיל ,לטכיל ,ייגרַאפ טינ לטכיל ,לטכיל
 זה סָאד ייז טימ טליפעגנָא ,ייז ןטרַאװ ןקע יד ןיא
 ..קוק ייז זייב יוװ עז ,..ןזיר-סעקַאלָאקליװ
 דלַאב ןיוש טָא ,רעטנענ ,רעטנענ ,רָאה ןעלדָאנ ,סרעסעמ יװ ןייצ
 טלַאװג טימ ךימ ייז ןלעוו רָאּפ ַא יװ ןגיוא יד ןוא
 ...ןקוצרַאפ ןוא ןּפַאכ ...ןזיּפש עטפראשעגנָא

 ןעגנַאגעצ ןייז ןלעװ עלַא ןעוו

 ןעגנַאגעצ ןייז ןלעװ עלַא ןעוו
 ,ןייז רעגעלעג ןיימ ייב וטסעוו
 ןעגנַאלרַאפ זיױלב וטסעװ ךַאז ןייא ןוא
 ןיײּפ ןיימ ךיילג ןלייט ןענעק וצ

 ,ןטעב ןייד טסיזמוא ,לעז עכיל ַא

 ,לָאמש ןיא שינרעטצניפ ןופ געוװו רעד

 ןטערט טרָאד ןעק רבח ַא סינ ןוא

 .לָאמוצ טכיײרגרעד םיטש ןייז טינ ןוא

 רעטסעווש עיירט ןוא בייוו עיירט ַא
 ,סיוש ןייד ףַא רעגניפ עניימ טסטלַאה
 ,רעטסעפ ךָאנ טנַאה ןיימ טלַאה רענייא רָאנ
 ,זול טינ רעמ ןברק ןייז טזָאל ןוא
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 םלוע-תיב ַא ףַא |

 ,ןצילב טעװ תוא ןדליג ַא רעבירג ןוא סנירג ןשיווצ

 .רעטיווצ ַא ןָאט טעװ בלַאוװש ַא ,ןציז ךיא לעווי רעמוטש ַא

 ,טעלג ַא ןָאט טעװ לַארטש ַא ןצירק ץעגרע טעוװ לירג ַא

 ןציּפש רעמיוב יד ףַא ןוא .רעביטשירבק ןשיווצ
 .טעבעג א ןעגנעה טעװ רעטיר ןוא זָארג עכיוה ךרוד

 דיל ןופ ףוס רעד

 ,רעמיצ םעניילק םעד ןופ טנפעעג ריט יד בָאה ךיא
 .ןייטש ןבילבעג לעווש רעד ייב רעדמערפ ַא יװ ןוא
 רעמיטנגייא רעײנ ַא טָאה סנקלאב עלא ןופ
 ןיצ עטציּפשרַאפ ןוא ,ןצענ עיורג ןגיוצעג
 ..טנַאװ ןופ טערב ַא ןיא ץעגרע ןבָאה ןסיבעג

 טנַאה עטלַאק ַא בָאה ןוא ,טנענעג שיט םוצ בָאה ךיא
 קעד ןיא ךיז טנכייצעגסיוא טָאה ,טגײלעגפױרַא
 קעלפ רעקידרעגניפ רעצרַאװש ַא ,ביוטש ןקיד ןופ
 גנַאלש עקידרעטיצ עלעג ַא ...טעלעקס ַא ןופ

 ,..ליד ןפַא ןכָארקעגּפָארַא ביוש ןכרוד זיא

 ליטש טָאה ךיוה רעד ןיא ןסניּפשעג-ביױטש יד ןופ ןוא
 ..גנַאזעג טױט ריא טמוזעג שינעפעשַאב ןיילק ַא
 ,טרַאשעג ןוא טנפעעגפיוא דָאלּפוש ַא בָאה ךיא
 טרַאדרַאפ ןױרב ַא גױא ןימ טּפַאכעגנָא טָאה
 ,יילב ַא טימ ןביוא ןבירשעגנָא ןוא ,ריּפַאּפ

 ...יירד רעדָא תורוש ייווצ ,דיל ַא ןופ בייהנָא םעד
 ,סױרַא גנַאל רעטסנעפ ןכרוד זיא גנַאלש עלעג יד
 ,טיפוס םוצ ןכָארקעג זיא ןטָאש רעצראווש ַא

 ױמ עניילק ַא רימ ףַא טקוקעג טָאה לקניוו ןופ
 ..?דיל סָאד ןקידנע ךיז טלָאזעג טָאה יװ
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 ןיסעיל .א



 ןיסעיל .א

 ןעמוקטנ .קסנימ ןיא ,1872 רָאי ןיא ןראבטנ - אטלַאװ םהרבא) ןיסעיל .א

 ,1804 ראי ןיא -- רעדיל ןקורד וצ ןבייהטננא .1807 ןיא עקירעמַא ןיא

 .1938 ,רעבמעוװַאנ ןט5 םעד ןברַאטשענ



 ןַאװַארַאק ןיימ

 ןַאװַארַאק רעד רעגַאל-טכַאנ ןופ ףיוא ךיז טביוה סע
 ;רעדיל-רבדמ עניימ ןופ
 ןַאװיד ןקיטכַארּפ ַא יו ,ןיַא םיורט םעד קַאּפ ךיא
 .רעדיוו רעדנַאװ ןפַא ןוא

 קנַאדעג ןופ ןקערטש עטייוו יד ךָאנ ןגיל סע

 ,ןןעלמערד ןוא טייקלקנוט ןיא

 קנַאלב ַא ןיוש קיברַאפ ,קעּפ םיורט יד טימ .,ןעוט ךָאד

 ןעלמעק עניימ -- ןזרעפ יד

 ,טימ ןזײרּפש ייז יו !ןעלמעק עניימ --- ןזרעפ יד

 -- ןטנַאעג טייוו םוצ רימ טימ

 ,טירט עכיײײלג טימ ךָאד .סעיצָאמע ןופ טולג-דמַאז ןיא

 ןטנַאּפשעג ןיא םטיר ןיא

 ,גנַאגױברָאה רעייז ףַא ךיז שימטיר ןגיוו ייז

 ןעייג תורוד תורוש סָאװ

 גנַאב ןוא ןַאטַאנַאמ גנַאגפיוא םוצ סיוא ןעלקעלג ןוא
 .ןעייוו עטמַארגעגסיוא יד

 קילב-רעביפ רעזדנוא וטסעז יצ !רענעייל ,ָא

 ?ןטדנעװעג םעד חרזמ םוצ

 קירוצ רימ ןטעב ךָאד ,םיא רַאפ ךיז ןקערש רימ

 .ןטנערבעצלעה טםעד גָאט םעד

 טייזחרזמ ןיא טרַאצ ,ןעניצרעט יו ,ןעלּפרוּפ טָא

 ;ןטעּפַאטסע-רעטכיל יד

 ,טייו רעד ןופ קידלָאג גרעבידמַאז עלַא ןעלקניפ טָא

 .ןטענָאס ןופ ןעגניר יו

 טולב ןופ יט ןטיור ןיא ,ןוז יד סיױרַא טגנירּפש טָא

 ןדָאבעגסיױא יו ױזַא

 ,טולג ןופ קיטש ןייא ןַאװַארַאק ןיימ טרעװ ןיוש דלַאב ןוא

 ןדָאלעגנָא רעייפ טימ

 געט עקידנהפרש יד ,טכענ עקידנטכַאמש יד
 !ןטכולפרַאפ ןיא םיידמַאז ןיא
 געוו ןזָאלנגעװ םעד ,קידנעקניז ,ןטסעמ ץלַא

 !ןטכוזעג םוצ ןירגיזָארג םוצ
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 טסייה סע סָאװ ,וטסעז יצ !ןיימ וד רענעייל ,ָא

 !ןפָארטס יד 'טָא ןופ ףָארטש יד

 - טסיירט ןייק ץרַאה ןֹרַאפ ןוא ,גיוא ןרַאפ טינ ור ןייק

 !ןפוס-ןָא עקיטשרוד ץלַא

 ,טירש ןדעי ןעַארד סָאװ ,ןטײקטרַאוװרעדמוא ץלַא

 ;ןעניאודעב עדליוו יו

 ,טילבעג סָאד ןענערב סָאװ ,עשילעה רעדליב ץלַא

 .ןעניסמַאכ עקימַאלפ יו

 ,טורשרַאמ ןופ הרדס יד רָאנ ריבעמ ךָאד טזיב וד

 !ןדמל רבדמב ןיימ .ָא
 טולב טהפרשעצ ןוא רענייב לפיוו וטסייוו ןוא

 ?ןדמַאז יד-טָא ןבָארגַאב

 ןיהואוו דנע ןַא וצ ןטעלעקס ףַא ןטערט רימ

 ;ןימלע-תיב ןזָאלדנע ןיא

 ,ןירג סיזַאָא םעד ךָאנ ןעזרעד רימ ןלעוװ יצ

 ?ןעמלַאּפ יד ןוא ןלַאװק יד

 םירוכנב

 ןגָאטרַאפ עיולב יד ןיא ןיב ךיא
 ןגָארט וצ םירוכב יד סױרַא

 ןעגנַאגעג ,םולח ןיא יװ .,ןיב ךיא
 ןטכוזעג םוצ גרַאב םוצ ,וצפיורַא
 ןעגנַאז ןופ עטשרע יד ןגָארטעג
 ןטכורפ ןופ עטשרע יד ןגָארטעג

 ןדיירפ ןופ עטשרע יד ןגָארטעג
 ,ןבעל ןופ ןזַאטסקע-רעפָא יד
 ןדייל ןיא קידיירפ ךיז ןבעגעג
 ןבעגעגרעביא ךיז ןצנַאג ןיא

 ,ןגרָאברַאפ טייקיולב רעד ןיא ,לעה טָאה
 -- ןטכילעג ןרעטש רעקיצנייא ןַא
 ,ןגרָאמ ןקיזָאר ןיימ ןופ גיוא סָאד
 .ןטכיוהרעד ןיא ואװַא ילגפיוא ןיא

ְ 

 ןגעוו עטלּפענרַאפ יד בָאה ךיא
 ןדיישרעטנוא טנעקעג סָאװ:-םיוק ךָאנ

 ןגעקטנַא ןרעטש ןיימ ךיא ןיב ךָאד
 ןדיירפ עדנציילפ ןיא ןעגנַאגעג

 ןעניקויר .ב

 ןביוהעג רעכעה ץלַא ךיז בָאה ךיא
 ןביוא ץלַא ךיז טָאה רעקיזָאר ןוא
 .ןביולג ןופ ןגרָאמירפ רעד טילגעצ

 ןפָארטעג ךיא בָאה רעייגטימ ןוא
 ,עטריפעג גנַאגפיוא ןקידיירפ ןופ
 ןפָא יוזא ץרַאה ןוא ןביולג ןיא
 .עטריטלָאזקע ןוא עטקילײהעג

 ןעמוק רימָאל :טגָאזעג ןבָאה יז
 !ןפיױה יד ןיא טָאג וצ החמש טימ
 ןעמונעג טָאה סיפ יד רעטנוא ןוא
 ,ןפיול געוו-לדניווש רעקיגרעב רעד

 רעטיצ ןקילַארטש ןיא ןבָאה רימ
 ,רעטילגעצ ַא טלעו ַא ןיא טבעוושעג
 .רעטיה יד ןגרָאמ ןופ ,רעטיה יד

 ןעייוו ךיז רַאפ ןעזעג ןבָאה רימ
 ,עטמיורטרַאפ ןטייוו ןוא ןכיוה ןיא

 ןףהכ ןופ רעדיילק יד ױלב-רוזַאל

 .עטמױזַאב ןענייש ענרוּפרוּפ ןופ
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 עליו ַא רעטייוו ןוא רעטיול ןוא

 ןעגנַאגעגפיוא דלָאג ןיא קימַאלפ זיא

 הלעמ לש שדקמ רעקינוז רעד

 .ןעגנַאלרַאפ רעזדנוא ןופ שדקמ רעד

 רעסייה ַא הליפת ַא ןיא טביוה טָא

 ףעקנַאשעג יד ףיוא ןיוש ןהכ רעד

 ירעסיורג רעד בוט-םוי רעד ןיוש טגָאט טָא

 יןעקנַאד ןוא עטקיצטנַא ןעייטש רימ

 רעבירַא זיא ךיג יוװ ,ָא ,ךיג יו
 !רעביל רעד םירוכבה-גח רעד

 ןטכַאנרַאפ יד ןיא

 ןָאולעּפָאק .צ ןופ קנעדנָא םוצ

 ןטכַארטרַאפ ַא ,לָאמַא יו ,ךיז ראפ םיא עז ךיא

 ןטכַאנרַאפ רענליוו יד ןיא גָאר ןפַא טייטש רע

 . ,סַאלב ןוא .םערָא ,קידעטיל ױזַא טקוק רע

 .סַאג יד ןטנוא יו ,למיה רעד ןביוא יװ

 ןקז ַא ןופ טכיזעג ןּפמורשעצ ַא -- טָאטש ַא

 ףקָארשעצ ןוא טלעגראפ ,סעקלואווַאז ןיא טשטיינקעצ

 ,ןיילק ןוא עלּפושטש -- ךעלרעיומ יד ,ןשטנעמ יד

 ןײילַא ןקלָאװ רעד רָאנ סיוא ךיז טלייט סיורג ןוא

 ןרעװש ןיא לײװגנַאל ןיא ,רעקיד ַאזַא טגנעה רע

 ןרערט עקניאיורג ענייז דנַאנַאכָאנ טפירט ןוא

 ,סַאג עטעװַאהרַאפ יד טגיל םיא רעטנוא ןוא

 .סַאנ ןוא קיטשינ .קידכעבענ ךיז טלמוט סָאװ

 ןטכַארטרַאפ םעד גנוי ןטימ ןָא טינ ךיז טרעק סָאד

 ןטכַאנרַאפ רענליוו יד ןיא גָאר ןפַא טרַאװ סָאװ

 ,דָארג רעבָא טקוק ןוא טינ טקוק רע ןוא טייטש רע

 .דוס ַא יװ ,ייברַאפ טרעטַאלפ רעוו ןענַאװ זיב

 ,רעיוא ןיא עקשוש ַא ןוא גיוא ןטימ יירד ַא

 .רעיױט ַא ןיא טדניוװשרַאפ ןוא ךרוד רעוו טנטָאש סע

 ,טײטש ןוא רעטרַאװ רעד טייטש גָאר ןפַא םוטש ןוא

 .טײרּפשעצ ןקילב יד .,טעילוטרַאפ םינּפ רעד

 ,רעטירד ַא ,רעטייװצ ַא רעביא ךיז טעדוס טָא

 .רעטיצ ןקידיירפ טימ רעיוט ןיא ןדניווש ןוא

 ;וצ לופסינמייהעג ךיז טקור ןעמ ןוא טקור ןעמ

 .ואווצעגרע ןָא לרעייפ ַא ךיז טדניצ טָא

 ,רעטייוו ןוא ןגָאר ערעדנַא ףַא רעטייוו ןוא

 .רעטיישרַאפ ַא גנוי ַא ץלַא ךַאװ רעד ףַא טייטש סע

 ,ליפ ױזַא ,ליפ ךעלרעייפ ,ךעלרעייפ ןוא

 .ליטש רעד ןיא ,ליטש רעד ןיא ןָא ךיז ןדניצ יז
 ןעמַאװצ ןטייװצ ןטימ סנייא ךיז ןסיג ייז
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 .ןעמַאלּפ עדנרעצרַאפ ןרעו ךעלרעייפ יד
 ,טייהרעיירפ ,ךרוד ךיז טעּפמיא טימ ןסייר ייז
 ,טיױר ױזַא ,טיור ױזַא טכַאנ יד ןטכױלַאב
 ,רעלעק ןופ ןעגנירּפש ייז ,םעדיוב ןופ ןעגנירּפש ייז
 .רעלעה ץלַא ןשזַאטע עלַא ןיוש ןּפַאכרַאפ
 ןַאגרַאמס ןוא קסנימ ןוא ענליוו ןופ ןעגנירּפש ייז
 ןָא עקיזיר יד הכולמ יד ןדניצ יז
 ןעמַאזצ ןיוש טכערב ןוא דנַאלסור ץנַאג טרעקַאלפ טָא
 ןעמַאלפ ןיא עטּפַאכרַאפ ַא טלעװ יד ןיוש טייטש טָא

 ,טלשוו עטרעצנַאּפרַאפ .ערעווש יד ,ענרומכ יד

 .טלעהַאב רעייפ ןופ ,טרעטיילעג רעייפ ןיא

 ןגָאר יד ףַא טָאה סָאװ ,רעדניצ וד ,וטסיב ואוו
 ? ןגָארטעג ןוא טיהעג עלַא ךעלרעייפ יד
 ,טײװרַאפ ןעיינש ןופ ,ואוו טלעוו-קע וטסגיל יצ
 !טייזרַאפ ןגעו יד ףַא ןייבעג סייוו-טסיוו ןייד
 .רעייפ םעד ךָאנ טסכאוואב ןוא ץלַא ךָאנ וטסייטש יצ
 ?רעיירט ַא ,קידנעטש יו ,רעטיירג ַא ,קידנעטש יװ
 ואווצעגרע דרע רעדמערפ-טייוו ַא ףַא ,דימ יצ
 ?ור ןיא עטצעל יד ןרָאי יד וטסבעלרעד
 ןדײשַאב ןוא ליטש ,ךיוא תולג ןיא וטסגָארט יצ
 ?ןדייל עקילייה ןוא רעייפ עקילייה סָאד
 ,טסיב וד רָאנ ואװַא ,עטיל ןיימ ןופ דלעה וד
 !טסירגַאב רעסיורג רעד הפרש רעד טימ יז ,ָא

 ריצַאּפש ןפַא טכַאנ וצ תבש

 ,ייבש רעד ןטנוא ןוא געוו-ךלימ רעד ןביוא

 ןטימ ןיא טננוי ןיימ ןוא ךיא

 ,ייג ןוא טייקסייו רעקיטניוו ןיא ךיא יג

 ןטילב ןיא טלעוו:טסָארפ ַא רימ טקניוו

 ,טייוראפ ןטייוק ןיא ןטיײלּפ רימ ןעקניוו

 ,רעביוז-קידרעבליז -- רעכעדיזיוה

 ,טײנשַאב קיטכיל ןוא ןטכיולַאב קיאיינש

 .רעביוצ ןטרעווילגרַאפ ןיא םוטש

 ,טָאטש ןופ ןטימ רעד רעטילגעצ ַא טקניוװ

 ;עיורג ןרעיומ ךיז ןעלטיור

 ןטייק-טסָארפ יד ןיא טגנילק

 ,טָארט ןיימ רעטנומ

 .עיולב-זייא ןעלגילפ ףַא ךימ טביוה

 ןייא ךימ ןעגנילש ןוא קיאיינש ךיז ןעלגנעלש

 ,ןסַאג עקיאילג ,עקיטסול

 ןיש טימ ןביוש ןופ ןעמָארטש עקימיוש

 ןקעדַאלװ .ב

 ןסַאמ עקיסַאּפש .,עקישַאר
 .טיצ ןוא ףוריקָאלג ַא ץיּפש-ךריק ַא ןופ סיצ
 ;טרעיורטרַאפ קיטכַאנייב-תבש
 טסנעּפשעג ַא טנייוו
 ,טימ טרָאד רעטצניפ רעד ןיא

 .טרעיוה ןוא טעמוא ןַא טרעיוה
 ,ןייוועג ןָאלגױילג רעד ןסַאג יד ףַא טלַאפ
 ;ןכירק ןוא ןעגנַאלק יד ןעזיוּפ
 ןומה רעד סיפ יד רעטנוא יז טלּפמערט
 ןכיג ןיא גנַאגטסָארּפ ןיא רעטנומ
 ,ייברַאפ סנטילש עדנגניז ןרעבליז
 / רעטילפ ןוא רעטופ ןיא ןעילפ
 ,ירפ ױזַא ךרוד ייז ןעלקעלג עכעלקילג
 ,רעטיצ רעקידירפ ַא יװ ךיילג
 ּפִא ךיז ןײשּפָא רעדנצייר רעייז טגָאלש
 ;סעװַאל יד ןָא ןומה ןָא טרַאה
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 ,ּפָאק םעד ןסירראפ ןעגנוי יד ןטערט
 .סעװַאּפ יו ,ךעלדיימ יד ןבעווש

 ןױשרַאּפ רעזייב ַא ןרָאּפש יד טימ טגנילק

 ;תופיקת רעדנפמיש טימ ךיז טסיױטש
 ,ןומה רעד ,טנַאװ ַא יוװ ,געוו ןיא ךיז טלעטש

 .סעפילש עקינייש יד ןופ טָאּפש
 ;ןערב רעקינעּפשרעדיװ ץלָאטש ַא ךיז טליפ

 ;רעדילג יד ךרוד ילג ַא רימ טייג

 -- ןעקרעד ,יײז עז ךיא !עלַא ערעזדנוא
 !רעדירב ןוא רעטסעוװש ערעזדנוא

 ,לוּפַאק ןוא רעש ןופ ןצנירּפ עקניצנַאמ

 -- רעלעק ןופ סניסעצנירּפ ךעלציּפ

 ,לופ יו ןוא ליפ יװ !עלַא ערעזדנוא

 .רעלעה טכַאנתבש יד רימ טכיול

 ,ןומה ןיא ףיוא רימ תומשנ ןטכיול

 ;רעטכיל ענעלוהרַאפ-קילײה

 ןיײש יױזַא רימ רַאפ ןעייוו ןעגנואעז

 .רעטכיזעג יד םורַא ןלַארטש

 ,יינש ןופ ןפוס ןָא טכענידרָאנ ןיא ןכיילב

 ןעײװַאז ןעגניז ןוא ןעגנילק

 יז טרָאד ךשוח ןקיאיינש ןיא ךיא עז

 רעטניוו ןופ עדַאלַאב יד

 ,יינש םעד ןופ רעיורט רעסייוו רעד

 ;םענעגנַאגעצ טינ ןוז-טסָארפ ןיא

 ,ײסָאש ןופ ןענייש עטיוט סָאד

 -- םענעגנַאהַאב ַא טכיל-טסָארּפ טימ

 ,רעפסַאהַא ןסייוו ןיא טזײרּפש טרָאד

 :;ענעדנוצעג טיר ןגיוא טימ
 ,רעווש זיא טָארט רעד ,יולב זיא בייל סָאד

 .עגעדנוברַאפ טינ ןדנואוו יד

 ,ייבש סעלדוק --- דרָאב-ינק-יד-זיב יד
 ;סענעטלָאק ןיא לעג ןעלסקַא יד

 ײז טימ טניװ רעד טעוועדליוו יו
 .סענעטלָאשרַאפ סָאװ טעיָאװ ןוא

 טדנעלב ןוא יולב למיה ןיא טגנעה סע
 ;רענערָארּפרַאפ רעד לַארטשךוז רעד
 דנע ןַא ןָא ךיז טיצ ,ךיז טיצ סע
 .רענערָאלרַאפ רעד געוו-טלעוו רעד

 ןףעייג ןוא רעטכיל טימ ןעיײג
 ,טײרּפשעצ םייזייא ןזיב שזַא ייז ךיא עז

 ןקערש עטרעטסניפ יד ןגַאװ

 ,טױט ןוא סעגייט ןוא סעמרוט ךרוד ןעייג

 .ףקעװ ןוא רעטכיל יד ןגָארט
 ,ךוב ןשיסור ןופ דלעה-סקלָאפ רעד יװ טינ
 ןטעָאּפ ןופ םיורט רעד יװ טינ
 ןושזָאק ןיא טינ ןוא סעשטּפַאל יד ןיא טינ

 ףטער וצ דנַאלסור ייז ןעמוק
 ןיײלַא ָאטעג ןיא ָאטעג ןופ רעדניק
 ,ָאלולט ןוא ָאכוח ,ביוטשדןדיי

 ןומה-פַאלקש ןיא עטצעל ןופ עטצעל
 .הלואג ןיא עטשרע יד ןענעז
 ןעזעג ייז טָאה סָאװ ,איבנ םעד ךיא עז
 -- טרעטייורעד ןרָאי רעטנזיוט
 ערב ןקיליײה ןיא תורוד ךָאנ תורוד

 .טרעטיילעג ןרָאי רעטנזיוט
 ,ייג ןוא רעטקיצטנַא ןַא ױזַא ךיא יג

 :רעדנואו רעד רעלעה ץלַא רימ טלעה
 יז ןופ ןדעי ףַא ךיא עז טכַאנ ןיא ךיוה

 .רעדנוזַאב לקֲאּפ ַא טרעקַאלפ

 טייג ןוא ,רעקיבײא רעד ,טײג רע
 ;ןטעילוהעצ ןיא טניװ-דרָאנ ןיא
 טױט ןעיולב-קידנעלב םעד טלַאה רע

 ןטעילוטעגוצ ַא ךיז וצ

 ,זיירג רעד ,טלעװ קע ןָא רע טמוק ןוא
 ןטערומכרַאפ םעד רע טעזרעד
 ,זייַא ןיא םי-גנירעב ןלָאמש םעד

 .ןטערונרַאפ ַא סעירק ןיא

 ּפָארַא סייוו טמוק גערב ןטייווצ םוצ

 ;עטרעביױשעצ ַא סאידָארעה
 ּפָאק סננחוי טימ ץַאט םעד טגָארט יז

 .עטרעביוצרַאפ טנעה-רָאמרַאמ ןיא

 ,םוטש רעביא ךיז ייז ןקוק טָא

 ,עקימירג יד ,עקיבייא יד
 םורב םענירג לקנוט םעד ךרודַא
 .עקימיטשיליפ ןטייקטיוט ןופ



 ,ייז ןשיװצ סנקלָאװ ןגָאי סע

 ,ענעדָאלַאב יינש לָאּפ דרָאנ טימ

 ,ירשעג טימ סעירק ןגָאי סע

 .ענעדָאבעג םיוש לָאּפידרָאנ ןיא

 טלעוו קע ןופ סעילַאװכ ןגָארט סע
 ;עקימי-סיורג יד גרעב-זייא יד

 ,טלעקילָאּפ-דרָאנ ןטניוװ ןגָארט סע

 .עקימַאלּפ יד סרעטניוו-טלעוו יד

 סנירעטינש יד ןופ דיל סָאד

 ןעגנַאגעג קידנעגניז ןענעז יז

 ,גנאגראפ-ןךוז ןגעקטנַא

 ןעגנַאהעג טפול ןיא זיא קיטולג ןוא

 .גנַאזעג רעקיטסורב רעד

 ,עטנערבעגּפָא ,עטיור ,עדנור ץלַא

 ,טילב ןוא טולב ןופ ליּפש ַא

 ,עטנעל ַא ןיא ןרעטש רעדעי ןוא

 .טימ ןעגניז עלַא ןוא

 ,קיּפעצ-דלָאג ןוא קיגיוא-יולב דיל סָאד

 ,ייוו ןוא טפָארק ןופ דיל סָאד

 ,קיּפעלק ןוא טכידעג טפוד-ענסָאס יו

 .ייה יו קידמימשב ןוא

 ןעגנַאז עקידנלַאפ ןופ דיל סָאד

 ,טינש ןשירפ ןופ דיל סָאד

 ןעגנַאגעגפיוא תובחר ןופ דלעפ ןיא

 .טילגעצ ױטי-רוּפרוּפ ןיא

 ןגָארטעג ייז ןבָאה סעסָאק ןוא

 ןיש .,קיצילב ,קיציה ןוא

 ןגָאלשעגּפָא עסָאק עדעי טָאה
 .ןייגראפ עקינוז סָאד

 ,םוטש עדייב ןקוק ,ןקוק יז
 ,ןרעדנַא ןפַא רענייא ץלַא

 םוא ךיז קידנליײַא ןרעק ןוא

 ןרעדנַאװ ןטסיו ןיא קירוצ

 ,ייבש םעד ןופ רעיורט ןסייוו ןיא

 ,םענעגנַאגעצ-טינ ןוז-טסָארפ ןיא

 ,ײסָאש ןופ ןענייש ןטיוט ןיא

 .םענעגנָאהַאב ַא טכיל-טסָארפ טימ

 ,רעטיצ םעד עז ןוא דיל סָאד רעה ךיא

 ,טיױר ןוא דלָאג ןוא יולב ןופ

 רעטילגעצ ץלַא ,רעטצוּפרַאפ ץלַא יוװ

 ,טיוט םוצ גָאט רעד טנענעג

 ןקור ךיז טוט קיטשרָאד יװ ליפ ךיא
 :עז ךיא ןוא ,ןיוש טכַאנ יד
 ןכוסמ רעד ,רע טקיש קימַאלּפ יו
 ,עידַא ןקיטולב ןייז

 ,ןעמַאטש-ענסָאס עטלַארטשעצ יד ןוא
 ,טולב טימ ענעסָאגרַאפ
 ןעמַאלפ --- ןעניורק עטליגַאב יד ןוא
 ,טולג רעקידנגיז ןיא

 ,ןטסוק יד ןיא ןגרָאברַאפ ואוו ןוא

 ,ייז טימ ןָאסינוא ןיא

 ןטסולגךעמַאלפ עקידנלערט ןיא

 .ײװַָאלָאס רעד טייגרַאפ

 ,ןעגנַאלק ןיא ,ייז יוװ ,ךיוא ךיא ייגרַאפ
 | ,טפול רעקידנלערט ןיא
 ןעגנַאלרַאפ-םַאלּפ יד ןופ ןעגנַאפעג
 .טפוד םעד ןופ טרוכישרַאפ

 !ןעגנורענירעד ןופ קיטיײװ ,ָא

 -- ןיהַא ךָאנ ךימ טיצ יוװ

 ,ןגנוי םוצ דוס םוצ ,ןערב םוצ ,דיל םוצ

 ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,טולב ןגנוי םוצ

 .ןירג ןכייוו םוצ ,דלַאו םוצ
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 ול6 ע י ג ָא לָא ט נ

 זיולק סנואג ןיא
 ןיקסרוק .פ

 (טנעמגַארפ)

 ,לעה ןוא טגיילעגפיוא ,ךיא םוק טנװָא ןיא טעּפש ןוא
 ןײרַא זיולק סנואג ןיא ,סָאװרַאפ קידנסיוו טינ
 ,לעוש ןפַא סנטָאש יד םורק ךימ ןענעגעגַאב
 ןיש ַא רימ ןגעק ףרואוורָאפ טימ ךיז טרעקַאלפעצ
 אווצעגרע לטכיל ַא טקנַאצ סע יװ ,ךיא עזרעד
 ,רעו טרָאד ךיז טלקָאש ארמג ַא רעביא ןוא
 יוצ ךיז ךיא ןעלקָאש ןעלקניוו יד ןופ סנטָאש ןוא
 ,רעה ןוא ןיה ךיז טגיו סנטָאש טימ זיולק עצנַאג ַא

 ,טרַאװ ןוא קנַאב ןפַא סנטָאש יד ןיא ךיז גייל ךיא
 :טגנעה לטכיל ןפַא סָאװ ,שינרעטיצ יד ליפ ןוא
 ,טרַאצױקַארשעצ יו ,טלמעלפ סע קיטעמוא יװ
 .טקנעברַאפ םורַא ךיז ןביילק סנטָאש יד יװ ןוא
 ,טימעג ןיימ ןיא ץלַא ךָאנ טסקנַאצ וד יװ ,לטכיל ,ָא
 !ענעבילקעגמורַא יד סנטָאש יד-טָא טימ
 טיצ ןוא ךָאנ ךימ טיצ יװ ,טניירפ-טעמוא עטלַא ,ָא
 !ענעבילברַאפ יד ,רעטלַא ןיא זיולק ןיא ,ךייַא וצ

 ,לופ זיא ץרַאה ןיימ ןוא ,ךשוח רעד ךימ טעשטשַאל סע

 .טנַאּפשעג ױזַא ,טנַאּפשעג ץלֶא סעּפע ףַא טרַאװ ךיא

 ,לוטש רעד ךָאד ןענַאטשעג טערב רענעי רעטניה זיא

 .טנַאװךטָאש רעד ייב טָא ,טרָא ןטמַאצעגּפָא ןיא

 ,טנערבעג ןוא ןסעזעג טרָאד זיא רָאי קיצפופ ןוא

 .טעקסַא רעכעלטעג רעד ,זַאטסקע ןקילייה ןיא

 -- -- טנעװ ריפ עטרעמוארַאפ ,עטכשוחרַאפ יד ןיא

 !טערב רענעי רעטניה טרָאד ,טכַאנ ןוא גָאט ץלַא טנערבעג

 ,לקַאטקעּפס ַא תוּפילק יד טנַאװ רעד ףַא ןליּפש
 .לכהךס םעד קזוח ןיא רימ רעטנוא-ןריפ
 ,ךעלרעה-שיטעטסעיימ ,ןטָאש ַא סױא ךיז טלייט
 .ךעלרעפעג םוא ןעװַאה תוּפילק עניילק יד תעב
 ,ןכיירג ןקלַאב ןיא טוט ,קילייה ןטָאש רעד טסקַאװ
 ןףכױה םעד רעצ ןטימ ,למיירטש ןסיורג םעד טימ
 ,ןעגנערדעג ןיא ןעגנעה ,תוּפילק יד ןרעטצניפ
 ןעגנערב ךָאנ ןחישמ קידצ רעד טעװ רעמָאט
 ,ןילפת ןיא ןוא תילט ןיא געט קידצ רעד טציז
 ןליּפש ןוא םורַא דליוו ןצנַאט תוּפילק יד .ןוא
 ,הניכש רעד טימ טרעיורט ,טכענ קידצ רעד טנייוו
 .ענימ עדעי רעביא תופילק יד םיא ןעמירק
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 עי גָא לָא ט נַא

 ,תולג ןטכירוצּפָא קידצ רעד סױרַא טייג
 .סעלָאּפ יד רַאפ קיטניוװ תוּפילק יד םיא ןסייר
 !רעסערג ץלַא ןייז וטסליוו סָאװ :טּפוטש ןוא םיא ןעמ טּפוטש
 !רעסעב ץלַא ןייז וטסליוװ סָאװ :טּפוצ ןוא םיא ןעמ טּפוצ
 ,ןטיירטש םיבוט-םישעמ טימ ייז ןגעק רע טוואורּפ
 ןטייז עלַא ףַא טנערב ,הרות ןייז טימ רע טנערב

 ,רבוג ייז זיא רע רעמ סָאװ ,ץלַא ךיז ייז ןרעמ

 ;רבק םעד ןיוש ןפָא קידצ רעד טעז סע זיב
 ןדניוש לקַאטקעּפס רעד ןיוש םיא טימ טוט סע זיב
 ןדנילב םעד ןיא ץעגרע ,ךשוח םעד ןיא ץעגרע

 שינעקירט
 התלכ אל חמקה דכ

 .רסח אל ןמשה תחפצו

 (זט ,זי ,א םיכלמ)

 ןלעפ טינ טוט שַאלפ ןיא למיוב סָאד ןוא

 ,סיוא טינ לגירק ןיא טייג לעמ סָאד ןוא

 ןלעװק ךיז לגנַאמ ןיא טוט טלעוו יד ךָאד
 .סיױרג יוזא ןיא שינעקירס יד ןוא

 ,רענייב יד ןיא ךרַאמ סָאד טנקירט סע ןוא

 ,ןיוש ןלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק ןעמ ןוא

 ,רענייש ַא ואוו םיורט ַא ךָאנ טנירג סע זַא

 ןייר ךָאנ טלדורּפש ץעגרע לַאװק ַא ןוא

 ,טײקכיוה עמַאזנייא יד זיא סָאװ וצ ָאט

 ,ןזיוה ןטפושיכרַאפ ןיא ,גרַאב ןפַא

 ,טייקכיילב רָאנ ,טייקיורג רָאנ זיא םורַא ןעוו

 ?זיוררבעגױבױטש ןופ טעמוא רעד רָאנ

 ,זדנוא טביוהרעד סָאו ,סנ רעד זיא סָאװ וצ ,ָא

 ,טקיצטנַא ןוא טגנַאפ סָאוװ ,רעדנואוו רעד ןוא

 ,זדנוא טביוטשרַאפ טניוװ-דמַאז רענעקורט רעד ןעוו

 !טקיטשרעד טייקיורג עקיכָאו יד ןוא

 .'רעטימעג יד טבױטשרַאפ ןענַאוו סע ןוא

 ,ליפעג סנדעי זיא טרעּפוקרַאפ ןוא

 ,רעטיצ א ןיוש ץרַאה ןייק טינ סםוט סע ןוא

 .ליטש ןרעווילג ןעלּפַאצרַאװש יד ןוא

 ןענערב וצ טינ טפול ןייק לקַאפ רעד טָאה
 ,רעמ טינ ןיוש ןָאפ ןייק טרעטַאלפ סע ןוא
 .ןענעקרעד טינ ברַאפ ןייק ןיוש ןעק ןעמ ןוא

 .רעװש טקעדעגוצ ץלַא טָאה ביוטש רעד לייוו
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 ,רעטצנעש רעד ףושכ רעד זיא סָאװ וצ ָאס

 ,טלעג סע ןוא םורַא ץלַא טכיילב סע ןעוו

 רעטצנעפ יד ןיוש ןיֵא טלקיו ביוטש רעד ןעוו

 ?טלעוו רעד ןופ ןייש יד ןיוש טלעטשרַאפ ןוא

 ןטצענַאב ַא גנוצ א ןופ םיורט רעד ןוא

 .ךָאד ןיוש תורוד יד ןופ םיורט רעד זיא
 ןטצעל םעד לצעלּפ םעד ןיוש גנַאלרעד .ָא
 ,ןענַאיו רימ ןוא

 ךלַאװ ןיא תולוק

 ןעיירשעג טכַאנ ןיא ךיז ןרעה
 ,דלַאװ םענרומכ .ןכױה םעד ןופ
 ןעייטש רעמױב-ןטנַאגיג ואוו
 ,טלַארטשעצ-סייו ןציּפש יד טימ
 ,ןעײלַא עשיטסַאטנַאפ ןיא
 -- טלַאזַאב ןופ ןלייז יװ ךיילג
 ןעיירשעג יד ענמוס ןכליה
 ,דלָאװ ןופ שינעפיט רעד ןופ

 ,רעוויקךלַארטש ןיא סייוו ןביוא

 ,טליהרַאפ ץרַאװש ןיא ףיט ןטנוא

 ,רעווילג'רעביוצ ןיא דלַאװו רעד טייטש

 ,טליפעגנָא תולוק יד טימ

 ירעויש ַַא ,רעקיטסנעּפשעג ַא

 -- טליפשעצ טפַאשנדיײיל ןופ ךָאד

 רעווילג ןיא ױזַא ץלַא רע טייטש

 .טליפעגנָא ורמוא ןייז סימ

 ןלעטש רעגַאל ןעמוק סָאד יצ
 ?רעהַא רעטרעדנוה סדורמנ
 ןלעזעג עקירָאה-דליװ ןוא

 ,רעוש ןגעיעג ןיא ןגָארט

 ןלעפרךרעב יד ןיא ןעיָאװ
 -- רעוועגךייטש טימ זײּפש ןכוז
 ןלעפַאב יד ןרָאה ַא טזָאלב
 .רעהַא ןטייצ-רוא יד ןופ

 ןלַאװינרַאק ךיא רעה סָאד יצ
 ?טסעּפ רעצרַאװש ןופ טייצ רעד ןופ
 ןלַאש המיא טוט זַאטסקע ןיא
 טסעגרַאפ ןוא טעילוה ןעמ ןוא

 !ךַָאנרעד עלַא

 ןלַאפ ,ןגילפ יװ ,זומ ןעמ זַא
 -- טסעג רָאנ ָאד ךָאד זיא ןעמ זַא
 ןלַאקַאב עקימיוש טימ ןוא
 .טסעּפ ןוא טױט וצ ךיז ןעמ טזָאל

 ענייר הליד ףסוי 'בר וצ

 יירפ ייז טעז רע יו ,סע טיירש
 ,ענייז םיבלכ יד ,טיק רעד ןופ
 ?יַאדמשַא םעד ןוא תיליל
 ,הנעט ןייק טינ ןיש טפלעה סע ןוא
 -- ייברַאפ זיא הלואג יד ןוא

 ,ענייר הליד ףסוי בר טנייוװ
 ,יברַאפ זיא הלואג יד סָאװ

 ,ןויטַאמ יד ענמוס ןעגנילק

 ,גָאלּפ ןוא קערש ןופ זַאטסקע רעד

 ןויש ַא ,דלַאװ םענרומכ ַא ןופ

 ,גָאלק רעלופשינמייחעג רעד

 ןוויטימירפ םעד ייו םעד ןופ

 -- גָאט רעזדנוא ןופ ייוו ןזיב

 ןויטָאמ ןופ ןעירוּפָאּפ
 .גָאלק ןלופשינמייהעג ןיא

 ?רעדנואו סע זיא ?ךעלקריו סע זיא

 ןיש רעלופ ןיא ךָאד סע טסילפ

 ,רעדנור רעד ןופ הנבל ןופ

 ןייֵא ךיז רעה ןוא ייטש ךיא ןוא

 ,רעדנוזַאב גנַאלק ןדעי ןיא רעה

 -- ןיימ טעמוא רעד סנייוו סע יו

 רעדנוזַאב גנַאלק ןדעי ןיא ץלַא

 ןימ טעמוא רעבלעז רעד טנייוװ
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 רעפלעהַאב רעד

 ירפרעדניא רעמוז טעמושז

 ייצ ַא דיירפ עביל ַא טוט
 ,טלעהַאב"ןוז ,ןדָאבעג-יוט
 .טלעוו רעקידנגרָאמ רעד ךרוד

 ,טייג ןוא לרעפלעהַאב ַא ךיז טייג

 ,טײהרעליטש ןוגינ ַא ךיז רַאפ טגניז

 ,ףױה וצ ףיוה ןופ קילעזטיײײל ךיז טייג

 .ףיונוצ ךעלרעדניק עניילק יד טביילק

 ,ענעזָאלרַאפ טסגנַא ןיא ךעלרעדניק

 ,ענעזָאלבעצ טניװ ןופ ענעקעמ

 ,ענעבילבעג געט-הטיחש יד ןופ

 -- .ענעבירטעגמוא קערש-טיוט ַא ןופ

 ,קעװַא יירט רדח ןיא ייז רע טמענ

 ,געוו-רעמוז םענייש םעד ןָא רע טגייל

 ,סױרַא ירפ ןשירפ ןיא טייוו ייז טריפ

 .סיױא םולח רעזיב רעד ךיז טרעטפול

 ,דיש ןופ ןוז יד סױרַא טייג
 ,דיירפ ןיא ךעלרעדניק ןעיײג
 ןייַא לדלעוו ןוא סיוא לדלעוו

 .ןייש םענירג ןופ לגיּפש ַא ןיא

 ,סיורַאפ יירט ,רעפלעהַאב רעד .רֶע טייג

 סיוא ןעלסקַא ענייז רעטניה ןסקאוו

 יעקיזיר .,עטיור ןעמַאטש ענסָאס

 ,עקיזיּפש-ןדלָאג ןציּפש-ענסָאס

 ,רעמַאזנייא-םַאזנייא טייקטכידעג-דלַאװ

 ,רעמַאזיורג טימ טייקענמוס טימ לופ

 ,טַארט ןדעי ןיא ךעלרעדניק ןריּפש

 .טָאג טימ .ךונח יװ ,ןעיײג יז זַא

 ןילַא דלַאװ ןופ דליוו ןיא ייז ןעעז

 ףח סטַאג ןוא דסח סטָאג .,ןיירדןגרָאמ

 ,ךיז ןסירגַאב שיורעג ןיא ןגייווצ

 ,ךיז ןסיגעצ גנַאזעג ןיא ןעלגיופ

 ּפָאק ןפַא עסייה ַא ןוז ַא ןוא
 .ּפַארַא טסיירט עסייה ַא ייז וצ טקיש

 ןיהַא ןוז וצ ךכס ןכרוד ייז טיצ

 .ןירג ןוא דלָאג ןיא ריא רַאפ יז ןצנַאט

 .ךעלרעדניק יד וצ ןעשזדוה
 ,ךעלרעדנואוו ןוא ךיוה סענסָאס

 ,קידנשטנעב למוג טײװידלַאװ

 קידנצעלג ןעניורק יד טימ

 ,םיטש ןייז ףיוא ,רעפלעהַאב רעד ,רע טביוה

 ,םיא טימ ךעלרעדניק עלַא ןעגניז

 ןײש עקידנענוזךביז ַא טגניז

 .ןײרַא דלַאװ ןיא קידתוכלמ רסכ

 לוש ַא ךיוה ןעלמיה ןביז ךרוד טגניז

 ,לופ תורטע ןיא םיקידצ טימ

 .ןעמערַאברעד ךיז ןעוט ייז ןוא

 ןעמערַאװרעד ןוא ןטכיול ייז ןוא

 ןײרַא ךעלרעדניק עלַא ןעמענ
 יןייש-הניכש רעקידנעגניז רעד ןיא |

 ,דלַאװ רעצנַאג רעד ױזַא ייז טימ טגניז

 ,טלַאש ,הריש קרּפ רעסיורג רעד ןוא

 ,ךעלעגיופ ,ןלירג ,עבַאשז ןוא קושז

 יךעלגױא עטױטַאב טימ ךעלמילב

 ,ךעלעזערג עגנוי ןוא ךָאמ רעטלַא

 ,ךעלעזעה עזָאר ןוא רעב רעניורב

 טײהרעטקיצטנַא ףיונוצ ךיז ןסיג

 .דיירפ רעקידנעגניז ,רעסיורג ןייא ןיא

 ,ךיוה ןעלמיה יד ןיא הריש יד טייג

 .ךיוא ןעלמיה יד רָאכ ןיא טימ ןעגניז

 גנַאזעג ביול רעד טָאג רַאפ זיא

 ,גנַאלק-ןפרַאה םעד רַאפ רעסיז

 לוק-םייול ןופ רעביל

 .לָאמַא טָאטש-לּפמעט ןייז ןיא

 ,ךכס ןיא טקעטשרַאפ ףיט ,רָאנ טייז ַא ןָא

 ,ךַאװ רעד ףַא ףשכמ רעד ואוו טייטש

 ,טדיײלקרַאפ קַאלוקלָאװ ןטסיוװ ַא ןיא
 ,טײהרעטכַארטרַאפ ,םיא ןופ טיײוו טינ ןוא
 .רַאה רעזייב ןייז ,יאדמשא רעד טייטש

 ,רעצילווייט ַא
 ,טייג רע יוװ ,רעפלעהַאב םעד ןעעז
 דיירפ עכעלרעדנואוו עיינ ַא ןוא
 ,םיא טימ טייג לארשי קלָאפ ןפַא
 .םיטש ןייז ןיא לַאטלעװ סָאד טגניז סע ןוא

 ַא טימ ןקוק עדייב

 :ןעמורב ןוא ץרַאװש ןעייטש עדייב

 !ןעמוקעג זיא בוט-םשילעב רעד

 ! ןעמוקעג זיא בוט-םש-לעב רעד
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 וע; +-+ 17 124 ריי

 גרַאב ןפַא עקזייה יד

 ,זָארג ןיא גרַאב ןפַא עקזייה יד

 ןעשַאק טינ טוט רענייק סָאװ
 ,זַאלב ַא טיג רָאנ טניװ רעד יוװ ןוא
 .ןושל טימ ךיז יז טגיוועצ

 טלַאה יז ןוא ,ןזָאלב ןטניוו ןוא
 ,ןהנעט ןוא ךיז ןגיוו ןיא
 ,טלַארטשַאב ןוז ןופ דלָאג ןיא גָאטייב

 .ןענייש-רעבליז ןיא --- טכַאניײיב

 ,טילב ןוא םולב ןוא ןירג ןיא טקנוטעג
 -- ןועגש ןקילַאװכ ןוא
 ,טימ ךיז גיוו ןוא וצ ךיז רעה ךיא
 .ןהעש עכאוו ,עגנַאל ךרוד

 טיירבדפָא ןגױא -- רעטצנעפ ייווצ
 קוק סָאװ ,ןײרַא טניוו ןיא
 טיירג ןענעז עלַא-עלַא יו
 .ןקוב וצ קר ךיז םיא רַאפ

 ךיוה ןרױָאק רעד ךיז טעילַאװכ טָא
 ןגױנ ןייא ןיא ךיז טלַאה ןוא
 ךיוא ךיז טוט דלַאװ-דליו רעד טָא ןוא
 .ןגיוב ,ןגיוב טערומכרַאפ

 ,ןײלַא עלהברוח סָאד ,יז רָאנ
 ןטסעמרַאפ ץלַא ךיז טוװאורּפ יז

 ,ןיטש וצ טניוו ןדעי ןגעקטנַא
 .ןטְסערג םעד ןַאגַארוא םעד

 ,סױטש ךַאנ סיוטש ןוא ,טניוו ךָאנ טניוװ ןוא
 ;ךעלסיב וצ יז ןצריטש יז
 ,סיוא טינ גנַארד םעד רעמ יז טלַאה טָא
 ,ךעלסיפ יד ןופ יז טלַאפ טָא

 םערוטש ןופ עטקינײּפעגסיױא

 ,טערוטש ןופ עטקינײּפעגסיױא

 ,ןגרָאמ ןפַא עקידנטרַאװ

 -- םערוט ןופ טכיל סָאד רימ ןכוז

 ? ןגרָאברַאפ טכַאנ ןיא ואוו רע טכיול

 -- ןעניישרעד ץרַאװש רעד ןופ רע טעוװ

 ! ןענייז רימ טּפעשעגסיױוא יװ ,ָא

 סיר ַא טניװו רעדליו ַא טוט טָע
 ,הריד יד קעװַא טגָארט ןוא
 סיוועג טלעוו יד ּפָא ךיז טסייר טָא
 יעריא סעסעיװַאז יד ןופ

 ,דנילב זיא טניוװ זַא ,ךָאד ךיא סייוו ןוא

 -- ןליוו ןיק טינ טָאה סניוו זַא

 ,טניוו םעד ןָא סע טקיש עשזירעוו ָאט

 ?ןליּפש וצ ךיז סמערוטש יד

 ,ביגרַאפ ןוא םיא ןעקרעד ךיא ,ָא
 ! רעליּפש ןקידמערוטש םעד

 ביל ורמוא ןייז טימ רימ טרעוו רע
 ,רעליטש ןיא טײקמַאזנייא ןיא

 ,טייו רעד ןופ טרעטנומ םעטָא ןייז
 -- רעמייהעג טײקטנעָאנ ןיא
 ,טייקיטכיל ןופ רערעטייל רעד
 ,רמוש רעד טייקרעטיול ןופ

 ,שינעגָאיךקלָאװ ןופ רש רעד
 ,ןמאנ רעד יולב-למיה ןופ
 שינעגָאלק ןיא ,שינעמורב ןיא
 .ןַאמעד רעקידנלארטש רעד

 וצ טנידעג בָאה ךיא

 ןרָאי עגנוי עניימ ןיא

 טקיררַאפ ןוא קילייה םיא בָאה ןוא

 .ןורכז ןיא ןגָארטעג

 טקיצטנַא םיא

 ,םיורט-טנגוי ַא ,םיורט רעטלַא ןַא

 -- ןעילג רע טוט רעדיוו סָאװ

 םיור ןעיולב ןיא ףיוא ךימ ביוה ,ָא

 ...!ןעילפ .ןעילפ רימָאל ןוא

 ןיוש געוװ ןופ רימ ןענייז דימ-טויט

 ;רעטצניפ רעד ןיא ןטיירטש יד ןופ
 -- ןױש גערב רעד ךיז טנעענעג יצ
 ? רעטשניוװעג רעד ,רעטנַאעג רעד

 ,רעדורב רעדימ ןיימ .ָא ,ךיז קרַאטש

 !רעדור םעד טנַאה ןופ ּפָא טינ זָאל
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 9 י גָא ליָא ט ג ַא

 שידיי

 טעמדיװעג עילער רעטומ ןיימ

 (טנעמגארפ)

 ,רעײּפש ןופ ןוא ץניימ ןופ ,סמרָאװ ןופ,, ןעמוק יז טגעלפ טכענ עזַָאלפָאלש ןיא

 ,סעדָא זיב ,ןילבול ןוא גָארּפ ךרוד .דָאנעג ןביל ריא ןיא רימ וצ

 ,רעייפ ןייא ןגיוצעג ךיז ץלַא טָאה -- ןעמונעג ךיז טָאה יז ןענַאװ ןופ

 .סנ ןייא ןגיוצעג ךיז ץלַא טָאה ,דוס ריא ןבילברַאפ ןיוש זיא סָאד

 ,טרעיוהעג טנייפ-טולב רעד קידנעטש טָאה עליטש ןיא ןגָאטרַאפ ןיא טגעלפ יז

 -- טױט רעד קיגױא-ליפ טרעיולעג -- ןײרַא ןטרַאצ טימ רעטיצ טימ
 ,טרעיורטרַאפ ןוא טסיוו ,ךיא בָאה טרָאד טָא ,הליפת ַא סעּפע ןופ רעטסילפ ַא

 ,טײלגַאב ענייד ןרעטלע יד ףייש ַא סעּפע ןופ רעמיש ַא
 ןרַאי רעטרעדנוה ייז טימ ןיב ךיא ןגיוא רימ ןגעלפ ןטכיולפיוא ןוא
 ,רַאפעג רעדעי ךרוד ןעגנַאגעג . {טכיל ןכעליורטרַאפ ,ןכייוו טימ

 ןרַאצ םעד ךיא בָאה טּפַאזעגנייא ןוא ןגייל ךיז טגעלפ ּפָאק ןיימ ףַא טנַאה ַא

 .רעצ םעד ךיא בָאה טּפַאזעגניײַא ןוא .טכיזעג ןופ םַאלּפ םעד ןליק ןוא

 תורוד ךרוד ךיא בָאה טדימשעגסיוא ןוא רעמיצ ןיא ןרעוו ױזַא סייוו טגעלפ
 ,ייוו ןוא ןליוו ןופ רעדנואוו םעד ,רירַאב-רעדנואוו ריא ןופ גנירג ןוא
 תורות עקילייה רַאפ ןבעל וצ רעמיש ַא ןבעג ןגעלפ סייוו ןעוו
 .ייז רַאפ טייקטסעפ טימ ןברַאטש ןוא ,ריא ייב רעטניה ןופ ןעלגילפ ייווצ
 ענייר יד השודק יד רָאנ ביוא ןוא ,רעטוג טײקשידָאלעמ טימ לופ ןוא
 ןײיּפ ןוא םייונע ןופ ּפֶא טנייש ,לוק ריא ןרעה ךיז קיצרַאה טגעלפ
 .ענייא יד ,ןיימ דניק ,ריד ךיא ןיב ָאט רעטומ ןיימ ןופ לוק רעד יו ױזַא
 ןייד עטסקילײה יד ךיא ןיב ָאט ;לַאמַא תבש שמוח-שטייט םייב

 הלפת ַא

 המוא ןיימ רַאפ ןייז לָאז ךיא ,ביג ,ָא רעגנַאב רעד טכַאנ-בָא רעד ןיא בָאה ךיא

 ןייש םנופ שטָאכ עלעכלַארטש ַא ;ןיװעג ןמוטש ַא טימ טנייוועג

 ערַאמכ ריא ןביירטרַאפ ריא לָאז סָאװ ןעגנַאגעצ הליפת ןיא זיא ץרַאה ןיימ

 .ןייּפ ןופ ןרָאי רעטנזיוט ןופ ןײילַא טינ סייוו ךיא --- ןעמעוו וצ

 המוא ןיימ רַאפ ןייז לָאז ךיא ,ביג ,ָא ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ קנעדנָא םוצ

 ,םַאלפ םנופ שטָאכ לדנקניפ ַא ;טנײשעג רימ טכַאנ יד ןבָאה סָאװ

 רעדנַאװ ריא ףַא לָאז ןעילגכרוד סָאװ ןטוג םוצ ,טייהדניק ןיימ ןופ טָאג םוצ

 ,םס ןוא האנש ןופ טלעק-טיוט יד .טנייה טבעלעגפיוא רימ רַאפ טָאה סָאװ

 המוא ןיימ רַאפ ןייז לָאז ךיא ,ביג ,ָא ,רעטיול ױזַא טליפרעד ךיז בָאה ךיא

 ,געוו ןפַא שטָאכ עלעביוטש ַא -- םורפ ױזַא טליפרעד ךיז בָאה ךיא

 ךעלדנע יז לָאז דיירפ ןיא ןטערט ואוו טרעטסילפעג טָאה טכַאנ רעד ןיא סייה ןוא

 .געט ערעסעב ןופ גנַאגפיוא םוצ :םורַא עליטש יד הליפת ןיימ
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 קילג ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענעק וצ קילג סָאד

 ,קילג ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענעק וצ קילג סָאד
 -- דיירפ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענעק וצ דיירפ יד
 ,קירוצ טפַאשנדייל ךעלטפַאשנדיײל ןטלַאה וצ
 .דייל ןופ זַאטסקע ןיא ןכערב וצ ץלָאטש םעד ץלָאטש ןוא

 ,דלַאװ ןוא טכַאנ ךרוד טריפ סָאװ ,רעצ ןופ געוו םעד יײג ךיא

 ,סנייא ןיא ףיונוצ ץרַאװש ךיז טסיג שיור-םיוב רעדעי ואוו

 ;דלַאװג ןקידנפור ,ןלופשינמייהעג ןייא ןיא

 .סניילק ַא לדנרעטש ַא ,גיוא ןַא יװ ,רָאנ טילג סע

 -- סָאװ ןוא ואוו טינ סייוו ךיא ,ןיז םוש ןייק טינ עז ךיא
 דלַאב ןיוש לדנרעטש ןיימ טרעוװו סע ןוא ,ךיא יג ךָאד

 ,סָאַאכ זיא ןטניה ואוו ,ריט ַא ייב לּפמעל ַא
 ,דלַאװג רעדליוו רעד ץלַא טרעטַאמ קיניײוװעניא ןוא

 ,רימ רעדיו טעידוה לביטש-רסומ עטלַא סָאד

 ;שזַארימ ַא קיטכרָאפ טלגיּפש טייהדניק רעטייוו ןופ
 ,ריט רעבירַא לעג ךיז טקיטש לּפמעל ןיא םַאלפ רעד

 ,זַאטסקע ןיא ןעילג טעמרַאּפ ןופ רעמינּפ ןוא

 ײלרעלַא ןפור ןוא טכיל סָאד סיוא ןעמ טשעל טָא

 ;טזָאלעצ:סייה ןעלגילפ ,ךשוח ןיא ךיז ןגָארטעצ
 ,יירשעג-ייוו רעקידנעגניז ,רעטייטלָאזקע ןַא
 .טסָארפ ַא קידהמיא טייג בייל ןכרוד ןוא ןערב ךיא

 ,טײצ רעטייוו ַא ןופ ןוגנ-רסומ רעטלַא רעד

 ;טלַארטשעגכרוד קיטכרָאפ ןרָאי עלַא ךימ טָאה סָאװ

 ,טיירטש םעד ןיוװעג ןוא ןבעל ַא ךיז טימ טיירטש ךיא

 .,דלַאװ ןקידנעידוה ןיא ןייטש ןרָאלרַאפ ביילב ןוא

 ,קירוצ טלַארטש ךשוח ןיא ןוא ,ךיז טשעלרַאפ טכיל סָאד
 -- דייל ןופ זַאטסקע רעד ,ןוגנ-רסומ ןטלַא ןיא
 ,קילג ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענעק וצ קילג סָאד
 .דיירפ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענעק וצ דיירפ יד

 ןעמוק יז ןלָאז

 ןעניד וצ ריד סָאװ טימ ,המוא עטנלע ,ָא ,טינ בָאה ךיא

 .ןבעל ןקיכָאװ ,ןעמערָא םעד ןיא םורַא
 -- ןליוה םעד שפנ םעד ,ךיא בָאה סָאד ,שפנ םעד
 !ןבעג םיא ריד ןעק ךיא
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 ,רעליוק יד ,רעגרעוו יד ,רעקנעה יד ,ןעמוק ייז ןלָאז ,ָא
 ןגעוו עשירָאטסיה עלַא ריד ןבָאה סָאװ
 החמש ַא טימ קערטש ךיא -- ןעקנורטרַאפ ןטולב טימ
 !ןגעקטנַא ייז זדלַאה םעד

 ,ענייר יד ןיא ןיהַא טולב ן יי מ ךיוא ןסילפ לָאז םערַאװ ןוא
 ןעמי עקיטולב עקילייה יד ןיא ןיהַא
 --- םישודק ןוא םירובג ןענָאילימ ענייד ןופ
 !ןעמַאזוצ ןסילפ ןוא

 יזיסַא ןופ קסיצנַארפ

 טדערעג דיל ןיא טָאה סָאװ ,קסיצנַארפ רעקילייה רעד
 ,רעייפ-רעדורב ןוא טניוו-רעדורב ןוא ןוז-רעדורב םוצ
 טעבעג ליטש ןייז טכענ יד ןיא ןעגנוזעגסיוא ןוא
 -- רעיירטעג רעד הנבל רעד ,רעטסעווש רעכיילב רעד
 טגרַאברַאפ ץרַאה ןיא ךיוא טָאה קסיצנַארפ רעקילייה רעד
 :םירעוו יד ,ךעלרעדירב עניילק יד רַאפ לקניוו ַא
 ,טגרָאזרַאפ ןעמענוצ ןגעוו יד ןופ ייז טגעלפ רע
 -- םירעדעג עמערַא יד ץנַאג ןזָאל ייז לָאז ןעמ

 ,סיוא עניילק-ךעלטרעצ ןעעז עטסערג יד ביוא לייוו

 ,סיורג ןיוש טייקכעלטרעצ ןיא סיוא עטסנעלק סָאד ךיוא טעז

 םולב-רעטסעווש ןיא טָאה סָאװ ,קסיצנַארפ רעקילייה רעד

 ,רעביוצ ןטסכייוו ןיא דרע-עמַאמ ןופ גיוא סָאד ןעזעג

 ,םורַא ףַאשַאב ןיא ןעמונַאב ףיט טייקנייש ןוא

 -- רעביוז זדנוא טלַאה יז סָאװ ,רעסַאוװ-רעטסעוװש ןיא דיירפ ןוא

 טריפרעד שזַא ךיז ךָאד טָאה קסיצנַארפ רעקילייה רעד

 ;:רעלעט ןייא ןופ ןסע וצ עקידנואוו-קיצערק טימ

 ,טרירַאב זײּפש ןייז טָאה רעטייא סהלוח םעד ןעוו ןוא

 -- רעלעה ץלַא םיא ןיא זַאטסקע רעד ןעגנַאגעגפיוא זיא

 ,ךָאד עטסנעש סָאד זיא המשנ ןופ טייקנייש לייוו

 .ךָאנ עביל יד ןיא טייקנייש רעד ןופ רענעש ןוא

 ןקידיירפ ןיא טגעלפ סָאװ ,קסיצנַארפ רעקילייה רעד
 ןליפ דסח ןוא ןח סטָאג רוטַאנ רעד ןופ ליפעג
 ןקידערּפ ןלעטש ךיז ךעלעגייפ רַאפ טגעלפ סָאװ
 --- ןליּפש ןפרַאה ןרעה טניװ-טכַאנ ןטמיורטרַאפ ןיא ןוא
 דייל יד ױזַא ףיט טָאה קסיצנַארפ רעקילייה רעד
 ,ןדנוצעגכרודַא ךיז ןיא ץיירק ןפַא ןברַאטש ןופ

 ,ךדיירפ רעטריטלָאזקע ןיא ,בייל ןגייא ןייז ףַא זַא

 -- ןדנואוו ףניפ עקיטכרָאפ יד ,ףוס םוצ ייז רע טעזרעד

 ,טסייג ןופ ףמואירט רעד זיא רעטסערג רעד ףמואירט רעד לייוו

 ,טזייוו רעדנואוו עסיורג ןוא ,ףוג םעד טגניװצַאב רע יו
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 לָאט ןוא גרַאב

 ,םיךעקנופ רעד טכַאנ ןיא טמַאלפ סע ,רעגָאזנָא רעד טכַאנ ןיא טמַאלפ סע

 ;טײרּפש ןוא ץלַא ךיז טײרּפש ןוא | ,ךיוה רעטנַאקַאבמוא ןיא

 ,םַאלפ ןיא גרעב עלַא ןעייטש סע רעוו ץיּפשיגרַאב ַא ןופ סע טעזרעד

 .טיױר למיה רעד טנערב סע .ךיוא רעייפ טימ טכָאפ ןוא

 ביוט ןוא ,לָאט רעד טביילב רעטצניפ ךָאד טעז ץיּפש-גרַאב ןטייווצ ןופ רע ןוא

 ;לַאפעקנופ םוצ דנילב ןוא ּפָא ןטירד םוצ טמַאלפ ןוא

 בה ַא טינ םיא טרָא ןופ טוט סע טעּפַאטסע-רעייפ רעד טילפ סע

 ,לַאנגיס רעקימַאלּפ רעד .פָאלַאג גרַאב וצ גרַאב ןופ

 דלומ רעד

 ןיימעג טפָאלש סע ,קַאמשעג טּפָאלש סע
 ;לַאט-רעמָאי רעסיורג רעד
 ןילַא ןוז יד טעװ יצ ,סייוו רעוו
 !לָאמַא ןקעוופיוא םיא

 ,ןןעמיטש עדליוו טנזיוט טימ טכַאנ יד סױרַא טיירש

 .ןעמירק ןוא ךיז ןעשטרָאק רעמיוב עטסקרַאטש יד ןוא

 ,םערוט ַא יװ ,ןקלָאװ רערעווש א ןוא

 .םערוטש ןגעקטנַא בלַאה-למיה טױעטצניפ

 ירעטקיררַאפ ַא םערוטש ַא טסַאה טימ ךרוד-טרענוד

 ,רעטקילפעצ ַא ןיוש טילפ ןקלָאװ רערעווש רעד ןוא

 ןטינשעצ ליטש ןבָאה ןצילב יד תעב

 .ןטילגעצ םעד ךשוח םעד ,זײוװגנַאלש

 ,רעדניל טרעוו טכרָאפ יד ןוא ,רעגנירג טרעוו דרע יד ןוא

 ,רעדניושעג ץלַא ןדניוש רעקיטש-ןקלָאװ יד סָאװ

 ,טלוב ןיוש ייז רעטניה ךיז טעז סע ןוא

 .דלומ רעד סױרַא טראצ טלטיור סע יוװ

 גָאט רעסייה רעד טקלעוו
 .ךירעש האובנ ,הנפיו ,אובי שמשה .,הנפי םויה

 ,רוּפכ-םויל הליצנ

 ,ּפָא טײקטיױור ןיא טברַאטש ןוא גָאט רעסייה רעד טקלעוו

 .ּפָארַא םיוב-סנבעל ןופ טלַאפ סָאו ,טַאלב ַא יוװ

 ,רעיורט ַא דרע רעד ףַא רעדינַא רעווש ךיז טגייל

 .רעיורג ַא ןוא רעסייה ַא ,טקיטש סָאװ ,יוט רעד יוװ
 ; געט יד ּפָא ןלַאפ ןבעל ןופ סָאװ רעיורט
 ;געװ רעד ץלַא רעצריק טרעוװ טיוט םוצ סָאװ רעיורט
 ןכיוה-למיה יד ןיא ןוא ,טמוק ךשוח רעד סָאװ
 .ןכיילברַאפ גנַאגרעטנוא ןופ טכַארּפ יד ךיוא ןיוש טעוו

 ,טכַאנרַאפ ןופ טנלע רעד דימ-טשלחרַאפ טגניז
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 .טכַאמשרַאפ קידלהיענ רענװַאד טימ לוש ַא יו
 ,רעמיוב ןוא טסוק ,רענוװַאד ,ןעמולב ןוא זָארג ,רענווַאד
 .רעמייהעג ןיא המיא ןיא קידנטכַאמש ןעגניז
 ,טכידעג יורג ןוא יולב תוחיר טימ ייה רעד טקיטש
 .טכיל ךעלטשער עלעג סנטָאש יד ןיא ןעלמעלפ
 ,ןעיורג ןיא ןוא ןעיולב ןיא גנַאזעג רעד ךיז טגָארט
 ןעיױט עסייה יד ןופ ,תילט-לטיק ןיא יו
 -- ייוו רעבלעזרעד סױרַא ןעמעלַא ןופ טגניז
 .ייה ןטרַאדרַאפ ןופ ןוא טכיל ךעלטשער יד ןופ
 ,הליפת-רעיורט רעייז למיה םוצ ףױרַא טייג
 .הליענ רעדימ רעד ןופ הליפת עדימ רעייז
 ןיוש ןורטטמ טייטש קימַאלפ למיה ןיא ןוא
 ןירק ַא סא רע טדניב הליפת רעדעי ןופ ןוא
 ,ןעניעלּפױקלָאװ עלַא ןעניורק טימ לופ ןרעוו
 .ןענעשַאב ןוא ןריצ וצ טײקרעּפכַא ןיא טָאג
 ,טנערב ןוא ,ןיורק ףַא ןיורק ,למיה רעצנַאג רעד טמַאלפ
 ,דנע ןָא ץלַא טרעטסיימ רעלקומש-למיה רעד ןוא
 -- ןצילב ןוא ,טבעװעג-דלָאג ,ןעניורק עלַא ןעלקניפ
 ןציּפש עטילגעצדוז ,עטסכעה יד ןופ רעכעה
 .טניוו ַא ליק ץעגרע ןופ ּפָא ךיז טסייר סע זיב
 .טנירעצ טעברַא-דלָאג עכעלרעדנואוו יד ןוא
 ,ןשָאלרַאפ ,דרע יד יו ,למיה רעד טרעוװ סע ןוא
 ןסָאלשעג זיא תונמחר ןופ רעיוט רעד ןוא

 גנוטראורעד ןיא

 י"ח 'ו ,היצשי ,יתמדנ יכ יל יוא רמאו

 .רעצ ןופ טכענ עקידעכַאװ ןוא געט עקידרעביפ
 ,רימ וצ זיא רעקידלגילפסקעז ןייק ףרש ןייק ןוא
 ; ןעמוקעג טינ ,גנואעז ןיימ ןיא
 ,רַאטלַא ןופ ןעמונעג ,ליוק רעקידנענערב ןופ ןוא
 ,ריר םעד טליפעג טינ ןּפיל יד ףַא ןיוש גנַאל ךיא בָאה
 ןעמוטש עניימ ןּפיל יד ןוא

 ,ךיוה םענייז ףַא ןָארט ןפַא תואבצ ןופ טָאג רעד טציז
 .טנערב ,ןגערב ענייז ןופ טליפעגנָא ,למיה רעד ןוא
 ןעמונַאב טכרָאפ ןופ ,רעה ךיא ןוא
 : ךיור ןקידנעמַאלּפ ןכרוד רעפור יד ןופ ןעמיטש
 .טנעוו יד ןרעטיצ סע ןוא !קילייה ! קילייה ! קילייה
 .ןעמוטש עניימ ןּפיל יד ןוא

 ?ןייג וצ טסניד ןטלַא םוצ קירוצ ךימ ןפור ןעמ טעװ
 ,רענעטילעגסיוא ןַא ,טסיזמוא טרַאװ ךיא ןוא ךיא ךַאװ

 ;ןעמורב טינ טוט לוק-תב ןייק ןוא
 ,ןײלַא רענעשָאלרַאפ ַא ,רעקַאלפ םייב טרַאװ ,ךיא ךַאװ
 ,רענעטינשרַאפ ,רענעטיברַאפ ,רענעשָאלרַאפ ַא
 .ןעמוטש עניימ ןּפיל יד ןוא
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 ייוובָאס ןיא

 טיזיו ןטעּפש ַא ןופ דימ ױזַא רָאפ ךיא
 ,םײהַא יײװבָאס ןיא
 ,טילפ ןוא טייקזייב ַא רעטצנעפ ייברַאפ ץרַאװש טילפ
 טימ טייקיכורקס ַא ביוטש-טניוװ ןטימ טגָאי סע
 ,םייל ןופ ןוא בורג ןופ
 ןייוועג ןגרָאברַאפ ַא ואוו רימ ךיז טרעה סע
 ,םייהעג ןיא ױזַא
 ,ןײטשרַאפ טינ ןעק ןוא ורמוא ןַא ךיא ליפרעד
 ןיײילַא ָאד ןָאגַאװ ןיא ןיב ךיא זַא ,עז ךיא
 .ױזַא ענמוס ץלַא רימ טכוד ךָאד
 .ייווצ ָאד ןענעז רימ

 ּפַא ץעגרע גוצ רעד טייקליטש ןיא ךיז טלעטש סע
 | .רעו סױרַא טגייטש סע
 ,ּפָאצ ןצרַאװש-קיד ריא ןטניה ןופ ךיא ןעקרעד
 ,ּפָאק ןטערונרַאפ ןעלסקַא עדנקוצ ןיא
 .רעווש ױזַא טסַאל ריא
 ןייוװעג ןיא דניק ןטימ ןייג לָאמַא טגעלפ יז
 .רעהַא רָאטקָאד םוצ
 ?ןײלַא ךשוח םעד ןיא טציא ךיז יז טזָאל ואוו

 ןיוש ריא ןופ קעװַא ךיא רָאפ טָא ,ןעמ טגנילק טָא
 ,ױזַא ענמוס ץלַא רימ טכוד ךָאד

 .ייווצ ָאד ןענעז רימ

 טילפ ןוא ךשוח ןכרוד גוצ ןטימ טילפ סע

 .ןייועג עליטש סָאד

 ,טימ רעד ןיא םוטש ױזַא ּפָא ךיז ןעמ טלעטש טָא

 .טירט עריא ריּפש ךיא ךָאד ,םוא טינ ךיז קוק ךיא

 ?ןייג סָאד יז ןעק ואוו

 -- ןעוועג עטשרע יד הריד רעזדנוא ָאד זיא

 !ןוש סע זיא גנַאל יו

 ?ןעד טינ יז סייו יצ -- עדמערפ טציא ןעניואוו טרָאד

 ?ןעז טרָאד יז טעוװ סָאו :ץלַא רעלק ךיא .ןעמ טרַאפ טָא

 יױזַא ענמוס ץלַא רימ טכוד ךַאד

 .ייוװצ ָאד ןענעז רימ

 .טנַאה ַא קינײיב טקניוו

 טכידעג ךיז טרַאּפש סע ןוא ,ּפָא ךיז ןעמ טלעטש טָא

 טכיל עדנענערב ייב םלוע ןַא ןטייוו ןופ

 .טנַאװעג ןצרַאוװש ןוא

 טײלגַאב יז לָאמַא ןענַאד ןופ ןבָאה רימ

 ,טכיזעגױטָאש ַא לקנוט ַא גנולצולּפ טוט
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 ע י ג ָא לַא ט נַא

 ,דנַאל ןרעטצניפ םוצ

 ,טייג רע ואוו סייוו ךיא ןוא ,גוצ רעד ןיוש טילפ טָא

 ,טיירג ױזַא סיוא ךיז ןּפמָאל יד ןשעל סע

 יזַא רימ טרעוו ץלַא רענמוס ןוא

 .ייווצ ָאד ןענעז רימ

 גרַאב רעד טנװָא ןיא טנטָאש סע

 רעווש ױזַא גרַאב רעד טנווַא ןיא טנטָאש סע

 ,טימעג ןיימ טקירד ןוא

 רעהַא ןוא ןיהַא עדנַארעװ רעד ףַא ןוא

 ;טילפ זיומרעדעלפ ַא

 םורַא ןזיירק ןיא ךיז טגָארט

 3 6 | .םוטש .,ערעטצניפ

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה סנסעגרַאפ ןױש-גנַאל ןוא
 | ,רימ ןָאטעג ןייש א
 טנַאזירָאה-טכַאנ ןיא ךיז טלָאװ סע יוװ ױזַא
 ;:ריט ַא טנפעעג

 טלַאטשעג ַא ליטש ךיז טלגיּפש סע
 ,טלַארטש לופנדייל ןוא

 טײצרָאי ןטסקיצנאװצ-ןוא-ןייא םוצ

 ,לָאמַא ןטייוו ןופ עדנַארעװ עבלעז יד

 -- טיײוװצעבלַאז רימ ןוא

 לָאט רעטלּפענרַאפ רעד ,גרַאב רעדנקירד רעד

 ;טײרּפשעצ טעמוא רעד

 םוטש זיומרעדעלפ יד ךיז טיירד סע

 .םורַא ךשוח ןיא

 ןַאד טייז ןבעל ַא טינ טלָאוװ'כ יװ ךיילג ןוא
 -- גנַאל טבעלעגּפָא ןיוש
 ,ןַאמוט רעבלעז רעד טלַאק ױזַא טכירק סע
 ;גנַאב ױזַא טכַאנ יד
 דָארג גנולגיּפשּפָא ןיא טרעטַאמ סע
 .דוס רעד רעפיט ךַאנ

 ןייוועג ןייד רעה ךיא סָאװ ,ןיימ ערעייט ,ָא

 !רָאוו ןוא םולח ןיא

 ןוש שינעגעגַאב רעסיורג רעד וצ זיא סע

 ;רָאג ױזַא טייוו טינ
 ךַאד סיוא סע טעז שינרעטצניפ ןיא
 .ךָאנ רעטנעענ ליפ

 בוט-םוי יאצומ

 ,טעייטרַאפ יוט ןעמוטש ןיא דלַאו רעד טגיל סע יו

 :טמוטש ןוא טײקיכָאװ עיורג יד רימ רַאפ טגיל

 ,טעײמשעגּפָא ןבעל ַא קידבוט-םוי ברע

 .טמוק בוט-םוי יאצומ רעד ןיוש -- בוט'םוי ןָא ןוא

 ,רעדנואוו וצ ץלַא ךיז טיירגעג קידבוט-םוי ברע
 ,טרַאגעג וורענ ןדעי טימ ױזַא קידנטכַאמש
 רעדנוזַאב טַאלב ןדעי טימ דלַאװ רעד טגעלפ סע יו
  ,טרַאצ ןוא קידרעטיצ ,לַארטשדןוז םוצ ךיז ןעיצ



 עי גָא לָא ט גַא

 .ןעמואוושרַאפ יורג ןפיט ןיא טלעוו יד טגיל ןיוש טציא

 יקעוַא טייוו ןיוש טנייש עטרַאגעג-סייה סָאד ןוא

 ןעמוטש ןיא יוט ןיא דלַאו רעבירַא טלעג סע יו

 ,קעלפ-הנבל ַא ,ןכיוה יד ןיא ץעגרע

 טרַאװ ךיא

 ,ךעלדנע רעפטנע ןייק ףַא ןיוש רעמ טינ טרַאװ ךיא

 ;ךַאװ הנבל רעד טימ טלַאה ןוא גיל ךיא
 ,ךעלדנעטשרַאפ טכַאנ רעגנַאל רעד ךרוד רימ טרעוו סע

 .ךַאילש רעטיירב רעד ,טינ רע טריפ ץעגרע זַא

 ירעטצנעפ יד ךיז עלייוו עדעי ןעלסיירט טָא

 :רעוװש ךיז גוצ ַא גרַאב ןוא דלַאו ךרוד טזָאל סע

 ,ירעטסנעּפשעג יוװ .ןענָאגַאװ ןענעטָאש טָא

 .רעמ טשינרַאג -- טינ סייוו ןוא שיור םעד רעה ךיא

 ?הנווכ ַא ץעגרע ןגרָאברַאפ זיא ןוא

 ?ןעשעג טעװ עשזיסָאװ עזייר רעד ךָאנ ןוא

 ,הנבל רעד ןופ טייז רעדנַא יד זיא סָאד

 .ןעזעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רענייק סָאװ

 גוצ רעד

 טלעטשעגּפָא ךיז גוצ רעד טָאה סע

 ,טכַאנ ןטימ ןיא ,דלעפ ןטימ ןיא

 ,טלעפַאב סָאװ ןעמעו טָאה רעוו ןוא

 .טכַאמעג טכערוצ סָאװ טָאה רעוו ןוא

 טכירעגמוא ךשוח םעד ןיא ןוא

 טײרּפשעצ טייוו ךיז קידרעטַאלפ טָאה

 ,טכיל-לקַאפ ַא ,טכיל-ענמוס ַא

 ,טיירב ןסַאּפ ןיא ,טיור ןסַאּפ ןיא

 ,ךיוה רעמיוב ףַא ואוו ןעלגיופ ןוא

 ,ליפ ןוא לופ ןטנוא סנטָאש ןוא

 ,ךיוא ןעמַאזוצ ייז טימ ךיא ןוא

 .ליטש ךיז טרעהעגוצ ןבָאה רימ

 טנערבעג טיור לקֲאּפ רעד טָאה סע

  ןדוס םעד זדנוא ןטכױלַאב טינ ןוא

 ,טנעה עקנילפ ןבָאה טעברַאעג

 .ידַָאר ַא ואוו טָאה טצכערקעגפיוא זיב

 .טגעװַאב סָאװ ךיז טָאה ץעגרע ןוא

 ,טקורעצ ןטייקליטש יד רעווש ןוא
 טגערעגפױא רעטצנעפ יד ןופ ןעוו

 .טקוקעגוצ ןבָאה ןגיוא ליפ

 ריר ַא טוט תודוס ןופ גוצ רעד

 ;ליצ ןייז וצ ואוויקעװַא טייג ןוא

 רימ ןביילב ןעקנוזעגנייַא ןוא
 .ליטש ךשוח ןיא ליפ סנטָאש סטימ
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 רעטיצ ןוא קוצ ןופ טכַאנ

 ןבלעג םעד יוט ןכרוד רעטיצ ןוא קוצ ןופ טכַאנ

 ;ןעגנילרעטעמש ןוא שינעטכַאמש ,ורמוא ןופ טכַאנ

 ,ןבלעועג עשלמיה יד ןיא געוו-ךלימ םעד ןופ

 -- ןעגניז רעיוא ןיא ץלַא רימ טבורּפ סָאװ ,קומ ןזיב

 ןבלעז ןטימ רעטיצ ןטימ ןקוצ עלַא

 ןטקעוװעצ ןופ דלַאװ-רוא ןופ ,ןטסולג-רוא ןופ טכַאנ

 ;רעסױרג טייקליטש ןופ ךָאד ןוא ליפ תולוק ןופ טכַאנ

 ןטקעזניא ןוא סעבַאשז טימ ךיז יז טגנילקעצ ןוא

 -- רעסייה ןיא ,טפַאשנדיײל רעקידתולוק-ליפ ןיא

 ןטגערעגפיוא ןופ גנולק ןופ ךָאנ רעליטש יז טרעוו

 ןקוק רעחמערפ ןוא דמערפ יו -- טײקמַאזנייא ןופ טכַאנ

 ,עלופשינמייהעג יד ןשינרעטיצ יד רימ

 ,ןקוצ סָאד ּפרעס-הנבל ןכעלבלעג ןופ ןוא

 ,עלוד יד ,ןטייקליטש עקידנעגנילק יד ןוא

 .ןקומ ןופ קלָאפ סָאד ןוא ,ןטָאמ ןופ קלָאפ סָאד ןוא

 סעשיטסינישזַאמיא

 זָארג עקידעקעמש יד ןעמעטָא ךעלטּפַאשנדייל

 ןקנַארק ַא ,יוט ןסייה ַא ןופ קיטָארע ןיא

 ,זַאלב ןפייז ַא ןופ ןברַאפ טימ טניר למיה רעד ןוא

 .ןעקנַאצ ןקלָאװ ןיא םיוק טוט ןוז ןופ טיונק ַא ןוא

 ,טסיזמוא ואוו טלַאהנָא ןַא רענעגנַאגעצ ַא ךיא ךוז

 ;ןרעו ןענורעצ טלָאװ לַא-טלעו עצנַאג סָאד יװ

 ,טסילפ סעלַא זַא ,ףָאזָאליפ ןופ טרָאװ סָאד זיא קיטכיר

 ןרעטש ןיימ ןופ ןכייט ןיא סייווש רעד טסילפ סע יו

 ןירַאמבָאס ןיא יו ,טנוװָא ןיא ןײרַא קניז ךיא ןוא

 ןסירעצ סָאו ךיז טלָאװ םעניימ ןייזטסואווַאב ןופ

 -- !ןיז ַא ןָא ןעגנַאגרַאפ זיא ןבעל ןופ גָאט ַא ךָאנ

 .ןסיוועג ןופ טניה:-ריּפש יד קיאורמוא ןעקווַאה
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 רבדמ רעד ןיא

 ,ךתלחנב םיוג ואב םיהלא :ףסאל רומזמ

 םילשורי תא ומש ,ךשדק לכיה תא ואמט

 .םייעל

 .('א ,ט"9 ,םילהת)

 םוטש םירובג ענענורטנַא יד ןציז

 ,טולג רעטקיטשרַאפ ןיא ,ןלייה יד ייב

 םוא ןעייו לזאזע ןופ תוחור יד ואוו

 ,טולב ןיא טיײיגרַאפ גָאט רערעווש רעד ןוא

 טָאג וצ טיירש רע יװ ,רעגניז ןופ ףרַאה יד טנייוו

 ,םענעסָאגעצ םעד ןרָאצ ןפַא

 ,טָאטש רעטלייוװרעדסיוא רעד ןופ ןברוח ןפַא

 .םענעשָאלרַאפ םעד דובכ ןפַא

 ,דנַאש רעטסיו רעד ףַא רעגניז ןופ ףרַאה יד טנייוו

 !ץעג ַא טייטש שדקמהיתיב ןיא סָאװ

 דנַאל עטגָאצרַאפ ןוא עטגָאלּפעג-ליפ סָאד ןוא

 .יץענ ןיא טנייפ םייב ךיז זָאלפליה טלּפַאצ

 ,טסימ יװ ,דלעפ ןפַא ןגיל םיגורה ןוא

 .ןרעיױל ץלַא טױט טוט טָאטש ןיא ןוא

 טסירב סרעטומ ףַא ךעלהפוע יד טגנעה ןעמ ןוא

 ןרעיט יד ףַא םינקז יד ןוא

 ףָארטש ןיא טביילב ןענַאו זיב .,טָאג .,ןענַאװ זיב ,ָא

 ,טקערטשעגסיוא תיחשמ ןופ טנַאה יד ץלַא

 ,ףָאש יװ ,טכַאלשעגסיוא טרעוו קלָאפ עצנַאג סָאד ןעוו

 .טקעמעגסיוא ןעמָאנ סלארשי ןוא

 ,ףיוא ןעגנירּפש רעפמעק יד ןוא !ןענַאװ זיב ,ָא

 יעקיזיר ,ענרומכ ,ןזלעפ יד יוװ

 ,ףיוא ןעגנילק קיטכעמ ןפור-המקנ ןוא

 .עקיזיּפש ןקילב ןצילב סע ןוא
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 תיט דוי ףוק לטיּפַאק רעד

 .ךידקּפ יתבזע אל ינאו ינולכ טעמכ

 ,(ז"ּפ ,ש"יק םילהת)

 ,טיירטש סהדוהי ןופ ןעגנַאלק --- לטיּפַאק רעד

 . לָאמַא ייז ןזיולק ןיא טרעה ןעמ סָאװ

 ,טייצ רעקידבירעמ-רַאפ ןיא ,טנוװָא תבש

 .לוק םענמוס ַא ןופ ,ךשוח ןכרוד

 ,טכַארטרַאפ ,ליטש ,לגניי ַא ,זיולק ןיא ךיז ךיא עז
 --- םענעסָאגעצ םעד טעמוא םעד ןיא
 טכַאמש יז יװ ,הדע יד עז ןוא שיט םייב ץיז
 ,םענעשָאלרַאפ םעד תבש ןכָאנ

 ,שיט םעד יײברַאפ רעה ןוא ןיה קר טילפ ןעמ יו
 -- רעדנעמוק רעד טײקיכָאװ רעד ןופ
 ,שימעג ןרעטצניפ ַא ןיא ,סנטָאש ,ןשטנעמ
 .רעדנעמורב ַא ןיא תובצע ןיא

 ,לוק רענמוס רעד ,ךיז ןרעה גנולצולּפ רע טזָאל
 :עטרעבױצַאב יד םיקוסּפ יד טימ
 ,לָאמַא טימ ךשוח ןיא ףיוא ןגיוא ןענייש
 .עטרעביושעצ יד סנטָאש יד ךרוד

 ור עכעלרעייפ ַא ּפָארַא טלָאװ סע יוװ

 :ענעגָארטרַאפ ַא טלַא-רוא רעד ןופ
 ,ואוו ןעגנַאגעגפיוא טלָאװ טייקיטכיל ַא יו
 .ענעגָאלשעגּפָא ןַא טייוו רעד ןופ

 קילב ןיא טייקרעטנומ ןדנוצעגנָא טָאה רעוו

 ?עקיטכַאמש ןוא עקיאיימש יד ייב
 קירוצ ןוז:בוט-םוי ַא טרעקעגמוא טָאה רע
 ?עקיטכַאנ ןוא עקיכָאװ יד וצ

 -- טצילבעגכרוד ןגָאװי-רעייפ ַא לָאמַא טָאה

 ;זיורבעג םַאלפ ַא ןיא ,ץיזַא ןיא טייוו

 טצירּפשעצ םיא רעטנוא ןופ ךיז ןעקנופ ןבָאה

 .זױלק רעטיינשרַאפ רעד ןיא זדנוא וצ שזַא

 ,רָאא טרעדנוה קיצנַאװצ ןוא ןייא ךרוד ייז ןעילפ
 ,ןקינייש ןטימ םולח ןטימ

 ,רָאװ רעד ןיא רעטצניפ ןוא טסיוװ זדנוא טרעוו סע ןעוו
 ןקיניײּפ זדנוא טמענ טּפַאשקנעב יד ןוא
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 ,טימ טייהדניק רעטייוו ןופ רימ טיִמ ייז ןעילפ

 ;ענעגנַאגעגפיוא טנװָא תבש

 ,דיל ןיימ ץרַאה ןטימ ןוא ץרַאה ןיימ ייז טימ טילפ

 .ענעגנַאפעג לוק םענמוס םעד ןופ

 ןערב ןייז ןיא יו !תיט דוי ףוק לטיּפַאק רעד
 ענעדנוצעגנָא יד ץלַא ךיא וט
 -- ןעז ךשוח םעד ןיא תורוד יד ןופ ןגיוא
 !ענעדנואוושרַאפ טינ לָאמנייק-לָאמניײק

 טיירטש סהדוהי ןופ ןזלעפ-רבדמ יד ואוו

 ,רעקידנעלב ןיא ןוז ןיא לייה ןקוק
 ,טייצ ןיא טביילב ןוא ףיוא ,לטיּפַאק רעד ,רע טמוק

 .רעקידנעטש ַא ,ןוז ןיא גרַאב רעד יו

 ,תיט דוי ףוק לטיּפַאק רעד --- רעיורט ןוא טסיירט

 ,רָאי טרעדנוה קיצנַאװצ ןוא ןייא ךרוד ץלַא

 ,סנ רעד ןוא עטכישעג רעד ןופ סנַאמָאר רעד

 רָאנ רענייא רענייא ,ןכיילג ןייק זָא

 רעגניז רעד

 רענעט ןופ בוט-םוי ןטימ טייג רע ,רעטצנעפ עמערָא רעטנוא טייג רע

 ,טכױלַאב ןוא סיוא-ףיוה ןוא ןיײַא-ףיוה ,טדיילקעג רעלטעב ַא יװ ױזַא

 .ירענעש טרעוו סואימ זיא סָאװ ץלַא ןוא רעטסנעש רעד עידָאלעמ רעד טימ ןוא

 .טכיוההרעד -- לפש ןיא סָאװ ץלַא ןוא .דיירפ ערעטנומ ןייז רע טײרּפשרַאפ

 !הלוכמ ןיוש םיטש ןייז זיא גנַאל ,ָא ,ןקיווקרעד וצ דיל ןטימ טמוק רע

 :ןופרעד ןסיוו טינ רע ליוו ךָאד .ןייוו ןטוגיטלַא טימ יוװ ױזַא

 עלופ ַא סכשוח ןיא ךָאנ טגנערב רע ןקילב ענעשָאלרַאפ ןיא לָאז סע

 .ןוז יד ןעגניז ןטימ ןיײירַא .ןייש א ןבעג לרעייפ ַא

 ןכָארבעצ ןוא ןיוש רע זיא טלַא ןוא ' ,ןגרַאמירפ ןיא דיל ןטימ טמוק רע

 טיירג ךָאנ ףושכ םעד רע טגָארט ךָאד ןָא ךיז ןבעל סָאד טביוה יורג ןעוו

 ןכָאװרעדניא םעד ןבוט-םוי וצ ןגרָאברַאפ ואוו ץרַאה ןיא טגנילק ךָאנרעד

 .דיירפ ןייז ןופ ןייוו םעד ןלייט ןוא .ןַאט רעטסרעטיול רעד -- ןיוש גָאט ַא

 לגָאװ ןוא ,רעגניז ,עשז-לגָאװ ָאט
 ,ןייַא-ףיוה ןוא סיוא-ףיוה רעטייוו ץלַא
 לגָאל ןקניטלַא ןייד ןיא גָארט ןוא
 .ןייוו םעד בוט-םוי ןכעליירפ ןופ
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 עניימ ענרעטמַאל ,ןייש

 ןייש ןביל ןטימ ,עניימ ענרעטמַאל ,ןייש
 קערש ןיא געלפ ךיא ןעװ ,טייהדניק ןיא לָאמַא יװ
 ;קעװַא דימ רדח ןופ טכענ עטעּפש יד ןיא
 ןײרַא טכַאנ ןיא ,קעװַא יירשעג ןופ ,ךיא ייג
 ןײרַא טכַאנ ןיא ,םורַא זייב עטוג-טינ טימ
 ,גנוצ ַא םוטעמוא ןטָאש ןופ רימ ןעמ טלעטש
 ,גנוז ַא סױרַא ךיוה זָאל ,שזַארוק ךיז ךיא ךַאמ
 ןייא רימ ץרַאה סָאד םענעגייא ןופ לוק ןופ טלַאפ
 ןיש ןביל ןטימ ,עניימ ענרעטמַאל ,ןייש

 -- ןיש טנלע ןיימ ןיא ,עניימ ענרעטמַאל ,ןייש
 ,רעווש ןענייוו םוצ שזַא ךימ טקירד טעמוא רעד יו
 ,רערט ןיימ ןעז טינ טעװ וליפַא טכַאנ יד ךָאד
 ,ןייא יײז טולב זיב סייב ,ןּפיל יד סייב ךיא ןוא

 ;טימעג ןיימ ןיא ףיט ןקערש יד קיטש ךיא ןוא
 ,טירט עקידנעלכיורטש טימ קידרעּפָאה ךיא יג
 ,טירט עקידנעלכיורטש ןוא ,גנַאזעג ךיוה ַא טימ
 -- ןייּפ ןיא ךיז טימ ןוא ךשוח ןטימ ךיא ףמעק
 ןףײש טנלע ןיימ ןיא ,עניימ ענרעטמַאל ,ןייש

 -- ןיש עלייוו ַא ךָאנ ,עניימ ענרעטמַאל ,ןייש

 ור יד זיא טנעָאנ ,טנעָאנ ןיוש םייה יד זיא

 וצ ןגיױא עדימ יד סילש ןוא דלַאב ךיא םוק

 ןײרַא ףָאלש ןפיט ןיא ,ףָאלש ןיא לַאפ ךיא יװ

 טייקילעז ןיא ,טייוו ןיוש ץלַא ןופ ,קניז ךיא ןוא

 ,טייז רעטכער ןופ רימ רעביא לאכימ טכַאװ

 ,טייז רעקניל ןופ רימ רעביא לאירבג טכַאװ

 -- ןייא עלַא ןטסגנַא יד ךיז ןליטש סע ןוא

 ףיש עלייו א ךָאנ ,עניימ ענרעטמַאל ,ןייש
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 ןעזייר םהרבא



 ןעזייר םהרבא

 רעקסנימ ,וָאנַארײק ןיא ,1879 ,לירּפַא ןט10 םעד ןרָאבעג -- ןעזיר םחרבא

 ןיא -- רעדיל ןקורד וצ ובייהעננא ,1908 יא עקירעמא ןיא ןעמוקעג ,זיירס

 .1801 ראי



 טפלעה רעוו

 !גָאז ,רעדיל ענייד ןפַאש ריד טפלעה רעוו

 ,גָאט רעקידנענוז ,רעדלימַא לָאמַא --

 ,טדניוװשרַאפ ןוז יד ןעוו ,טנװָא רעד לָאמַא

 .טדניצ למיה ןיא ךיז ןרעטש רעטשרע ןעוו

 גנַאל ןוא טיירב ךיז טיצ סָאװ דלעפ ַא לָאמַא

 ,גנַאזעג ריד ןיא טקעװ לזערג סעדעי ןוא

 דימ ןעלדנַאװ ןשטנעמ ואוו ,סַאג ַא לָאמַא

 .דיל ןייד ץרַאה ןיא ןָא טדניצ קילב רעדעי ןוא

 ןענַאװ ןופ

 ?רעדיל יד ןָא ןעמוק ןענַאװ ןופ

 ,לַארעביא ןופ ןָא ןעמוק ייז

 ,רעדימ רעד טלעוװ רעזדנוא רעביא ןוא

 .לַאװוק רעשירפ ַא יװ ןגָאלש ייז

 דייר עליטש

 דייר עליטש יד
 ,רעמיצ ןליטש ןיא
 ,ךָאנ וטסרעה יז
 ,רעמיא ןעגנילק יז
 דיירפ ןטײרּפש יז

 .רעמיש ןוא ןייש ןוא

 ָאידַאר רעד ייב

 ,ָאד קיטעמוא זיא'ס

 ;ןײלַא גנוניואוו ןיא

 העש סטנװָאיטעּפש ןיא

 ןיײג ץעגרע טיצ סע

 ירד ַא ָאידַאר יד

 ,טסייו וד רָאנ ואוװַא

 יייוו ַא ןיוש טציילפ'ס ןוא

 .טסײײרט יװ ,רעמ זיא'ס סָאװ

 ,רעבירָאפ ליפ תורוד ןענעז סע

 ;בױטש ןוא ׁשַא ןרָאװעג טעטש ליפ

 ,רעבירַא ייז ןעגנילק רעדיל יד

 ...בױל ןוא םור רעייז ןעגניז ןוא

 ,טגנילק רעכעה ךָאד
 ןגיושרַאפ זיא סָאװ

 העש רעליטש ןיא

 .ןגיזַאב ךיז ןופ
 ,דיל ןייד זיא סָאד
 .ןוגנ ןייד זיא סָאד

 ךס ַא ןעד ףרַאד ןעמ

 -- !ץנַאג ןבָאה קילג סָאד

 ,ךַאב ןופ הליפת ַא
 .סמהַארב ןופ ןוגינ ַא

 ,יירשעג סרענגַאװ ןוא

 -- גנַאלק ַא סטרַאצָאמ ןוא

 ךױה רעד ןיא טסבעװש ןוא

 .גנַאזעג ןופ גנואווש ןיא
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 דנַאל רעזדנוא ןיא

 ,דנַאל קישיר רעזדנוא ןיא

 ,עטקנערשַאבמוא ןגעוו ףַא

 םורַא ליטש ןעייג רימ

 עטכַארטרַאפ

 ןייז טגיײװשרַאפ'ס רעװ ןוא
 יו ןייז טעװ ןעמ
 טָאה'ס

 ךיל ןוא שיור

 ןופ שיור
 זדנוא טכַאמ
 ,ןשיור רעמייב ןלָאז
 יד ןיא ןטפוד

 סַאג עטצעל יד

 ,טָאטש ןופ סַאג עטצעל יד

 ןופ זױה עטצעל יד

 שיורעג ןשיטָאטש ךָאנ

 יו ָאד סיוא טקוק

 .עטקנעברַאפ ןוא

 ;ןריּפשרעד
 ץראה ןייז ןיא רעדעי

 ןריפ וצ טכַארבעג םייה ןייז

 ןזיַא ןוא לָאטש
 ,רעדימ

 ,.רעדיל

 עי ג ָא לָא ט גַא

 ,שיור ןוא געיעג ןיא ןוא
 -- למיװעג ןיא ,למוט ןיא
 ךױה רעד ןיא רעדעי טעז
 ,למיה לקיטש ןגייא ןייז

 ,לדנקלָאװ סעדעי ןוא
 ןרָאבעג טשרע ָאד זיא סָאװ
 םייה רעד ןָא םיא טנָאמרעד
 .ףןרָאי ןוא ליימ עטייוו רַאפ

 ייוו

 ,לַאנגיס-ףיש רעדעי ןוא
 ןעמורב ןזייב טימ טײלגַאב

 ףיש ענעי םיא טנָאמרעד

 ןעמוק ןופ גָאט םענעי ןוא

 ןרָאג עכיוה רעביא
 ,ןענַאב יד םוא ןפיול
 ,ןרָאלרַאפ טפול ןיא ,ךיוה
 .ןענַאלּפָארע ןעיירש

 ;רעדימ

 ,גנוניואוו רעגנע רעד ןיא

 ןציז עדימ יד ואוו
 ןענױלַאב דיל ַא לָאז
 ןצישַאב דיל ַא לָאז

 ,ןיילק ױזַא רעזייה יד
 ;ליטש ױזַא םינכש יד ;סַאג

 דלעפ סָאד טיירב יװ רַאפרעד
 ,ליפ ױזַא למיה ןוא .סַאּפש ַא

 ,םוא ךיז טסקוק וד ואװ ןוא
 ;טלעװק ןוא טלעה ךיז גיוא ןייד
 ,טָאטש יד ךיז טקידנע ָאד
 ,טלעוו יד ןָא ךיז טביוה ָאד
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 דלעפ ןיא

 ,רעדנוזַאב ,דלעפ ןיא עלעביטש ַא

 ;רעדנואוו יא ,דיירפ יא ריד ןיא טקעוװרעד
 -- ןסיװ טינ טסנעק וד -- ? ריא ןיא טניואוו רעוו

 .ןסירעג קידנעלכיימש ריד טזָאל יז

 ,רעטסנעפ עריא ייב עלעמייב ַא

 -- רעטסנעלק רעד ,טניו ַא םוא יז טגיוו'ס סָאװ

 רעדיל ענ'סעגרַאפ סױרַא טפור יז

 .רעדיו ןעילב ייז -- געט עגנוי ןוא

 ,יז טסייה יו טסייוו רעוו ,עלעגילפ ַא
 ;יז טסיירט סעּפע ןוא םורַא טילפ יז

 ןעמושז ריא ןיא וטסרעה ןרעה ןוא
 .ןעמוקעג ןיב ךיא -- ָאד ןיב ךיא ךיוא

 ,לרינש-רעבליז ַא ,עלעכײט ַא

 -- לריט ַא ךייט ןסיױרג ַא וצ יװ
 ןגערפ טינרָאג ןוא ןייג וצ טפור יז
 .ףגערב ענירג עטסטייװ יד וצ זיב

 דלעפ ןיא טכַאנרַאפ

 ןליהרַאפ ןוא ןעמוק סנטָאש יד

 :ור רעליטש ןיא גרַאב ןוא לָאט םעד

 ,ןליּפש ןעלדיפ ךיז טרעה ץעגרע ןופ

 או סינ טסייוו ןוא רע טינ טסייוו ןוא

 רעסַאװ םייב םיוב א

 ,ןגיובעגנָא ,רעסַאו םייב םיוב ַא

 ..ןגיוא יד טכייפ ןוא ץרַאה סָאד ךייוו טכַאמ

 טנגעגַאב ַאזַא םױב ַא טסָאה וד

 .טנגעג רעדעי ןיא ,דנַאל ןדעי ןיא

 -- ןגייוצ עבלעז יד ,ַאזַא םיוב ַא

 ..ןגייווש טינ ןַאד ןיוש ץרַאה ןייד ןעק'ס ןוא

 ןרעגַאב ןופ טקיאורַאב יװ ןוא

 ;טלעטשענּפָא ךיז טייצ יד ךיוא טָאה
 ןרעהרעד טשרע וטסנעק טלָאמעד ןוא

 ..טלעוו רעד ןופ ןעמיטש עלַא יד

 ןענָאקרעד וטסלָאװ טניירפ עטלַא יו
 ,ןענַאמרעד יירעמיורט-עביל ןוא

 ןדנואוושרַאפ זיא סָאװ ,ץלַא ןרעה ןוא

 ןדנורג יד ןיא סָאװ ,ןעזרעד ץלַא ןוא

 תודע ןביילב רעסַאװ ןוא םיוב ןוא
 .תודוס-טנגוי ןוא דיירפ רעליטש ןופ
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 גרעב יד ןופ

 ,ןייגרַאפ ןופ ןייּפ רעד טינ טשרעה ָאד ,רָאלק ןוא ןפָא ױזַא ץלַא זיא ָאד
 ןרָאלרַאפ גנולמיו יד טינ טײג ָאד ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא טנָאנ ױזַא ץלַא זיא ָאד
 ,ןייר ױזַא ָאד זיא םוקמוא רעד ,רָאנ גנילרעטעמש רעד טבעל גָאט ןייא
 .ןרָאבעג ָאד טרעוו סע סָאװ ץלַא יו ,ךעלדנעמוא ןביילב ייז --- למיה ןוא דרע

 םי םוצ

 ןייש ךָאד ,טינ סע טסגָאמרַאפ וד ךיוא !םי -- רעדורב וד ,ףיוא ךימ םענ ,ָא
 ,סיורג ןוא קרַאטש ןוא וטסיב !קירוצ ריד וצ םוק ךיא
 ךיא יו ,טסליפ ןוא טסכַארט וד סָאװ ןוא -- .רערעכיז זיא דרע רעטסעווש יד
 .סיױא סע טסגָאז םערוטש ןיא ,קילג ןייק טינ יז טָאה ךָאד

 עלַא

 ,סניש ַא ליּפש ַא זיא'ס ,ןייז ןליוו עלַא

 ;:רעטסעקרָא-טלעוו רעד זיא'ס ןרעוו ןליוו עלַא

 -- רעטסעב רעד וזיא סע רעוו ןרעה ןזָאל ךיז ןוא

 ,סנײאיץלַא ךָאד זיא סָאד .ןײרַא סייו רעד ןיא

 -- טיירגעג זיא םיא סָאװ ,טליּפש ןוגנ ַא רעוו

 ןרעג טליּפש רערעדעי -- ,טײרש ןוא טשיור סע רעוו

 ,ןןרעוש םעד סַאב םעד יצ טיײידַאב ןייא --- עדייב

 ,טיילפ ןגנירג םעד יצ ,טליצעג סנייא וצ ןוא

 ,טליטשרַאפ טרעװ רענייא
 ןליּפש וצ ףיוא רע טרעה
 ?ןליפרעד ןעד טעװ רעוו
 ,..!טליּפש רעטסעקרָא רעד

 זדנוא רעביא

 ,דיל רעזדנוא רעביא דיירפ רעזדנוא רעביא
 ןָא טגָאז ,טסירגַאב סָאװ ;טײל עדמערפ ןכַאװ
 טימ ךָאנ טיצ ןוא טגנילק ,טייהרענעזעג טינ
 ןָאט ַא לָאמַא ןופ ,טיײװ רעד ןיא ץעגרע

 ,גָאט רעזדנוא רעביא
 ,גנַאלרַאפ ,ליּפש טימ לופ
 ּפָא ךָאנ טייו ןופ טגנילק
 ,גנַאלק סרעגייז-םערוט
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 גנובעגרַאפ

 ןגיוא-רעטָאפ טימ קוק ,עביל לופ ץרַאה ַא גָארט'כ
 ...ליּפש ןצרוק ןּפַא :ךייר עביל טימ ןיב'כ

 ,רעזייב ַא טּפָא ךיז ביג -- עטכעלש .ןשטנעמ עטוג

 !ליפוצ טינ רעבָא ,ךיילג ןענעז עלַא

 ןליּפש רעדניק יד ןעד ,טנגוט ןופ טינ רימ גניז

 ןוז יד טײגרַאפ'ס זיב ;דניז ןופ טינ רימ דייר
 -- ןפָאלש ןעייג ייז ןוא ,ךיז טליּפש זולב שטנעמ רעדעי

 !ןופרעד זייב ןייק זיא'ס ,דניק א יו ךיז טליּפש

 סָאלש רעד

 רערַאד ַא ץל ַא טמוק ָאד רעדלעפ ןשיװצ טייטש סע

 ָארגשיצעק ןגיוא טימ ,סָאלש רעבירט ,רעכיוה ַא

 :רעדנַאנּפ טלַאק ךיז טכַאל ןוא -- ןעגנַאהרַאפ רעװש רעטצנעפ יד
 ..ָאד טשינרָאג קינװניא זיא'ס ?סָאװ ,ןטרָאד ךיז טוט סָאװ

 ;קיאור עכנַאמ ןרעוו ןַאד ןרָאפ ןוא טייל ןעייג סע

 ..גונעג ייז זיא ץל רעד -- ןיײרַא ףיט ןקוק ןוא

 רעטייו רעטנומ ןרָאפ ןוא  ;דחּפ רַאפ ןיַא טלַאפ ץרַאה סָאד

 ,גולק רעדיוו ןענעז ןוא . .+ןייז קינ'וניא טרָאד ןָאק סָאװ

 רעסַאלב ַא גנוי ַא טגנירּפש ןַאד

 !לױק --- ןגיוא יד --- ,סױרַא
 ?ָאד טמוק יו סָאלש רעד :טגערפ ןוא

 ..לױרג ַא ןָא רעדיװ טּפַאכ

 רעמיצ ןיימ רעביא

 !טנעָאנ יװ ,ךיז טכַאד ,רעמיצ ןיימ רעביא

 ;דנַאש ַא ךיא ליפ | ,טנַאװ ןיימ רעביא
 ,רעמיצ ןיימ רעביא ןבעל ַא טססוג
 ...טנַאװ ןיימ רעביא .טנַאה יד סיוא טיצ

 עמיטש ַא ךיא רעה ,ןפלעה םיא ךיא ליוו
 --- דנַאנַאכָאנ טפור -- דנַאטשמיא טינ ןיב

 ,רעמיצ ןיימ רעביא ,רעמיצ ןיימ רעביא
 ...טנַאװ ןיימ רעביא ...טנַאװ ןיימ רעביא
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 ןלא 8 67

 ליטש רעד ןיא

 !טָאג ןיימ ,ןיב ךיא דימ יו

 ןעימ םענ'גייא ןופ טינ רָאנ
 -- געט עזיב ערעווש יד

 ןעיצ ייז ןוא ןכירק יז

 ,סױרַא קוק ןוא ץיז ךיא

 טרָאװ ַא ָאד זיא'ס ,טכוד רימ
 ןטָארעג ףליה יד טלָאוװ'ס ןוא
 טרָאװ סָאד ייז ןגָאז רָאנ
 ..ןטָאברַאפ רעצעמע טָאה

 !קילב ןיימ זיא לקנוט יוװ

 -- רעטרַאּפשרַאֿפ ַא רענייא יוװ

 סיױא םענייא ףַא קוק ךיא

 !רעטרַאנעגּפָא ןַא ביילב ןוא

 ;ןןרערט עניימ ןופ סינ רָאנ

 טלעו ןקע עלַא ןופ

 .ןרעה ךיז טזָאל ןענייוו ַא

 ײוװ רַאפ טנייוװעג טלָאװ ךיא !טָאג ןימ ,ןיב ךיא קנַארק יװ
 ןרָאװעג טלָאװ רעטכייל ןוא ןדייל ענ'גייא ןופ טינ רָאנ
 רערט ןיימ טנערבעגסױא רָאנ - טלעװ יד טדיײל סע סָאװ ףױא
 ..ןרָאצ רעד ץרַאה ןופ רימ טָאה ןדײשַאב טינ ךיא ןעק סָאד

 טייל עטלַא

 ,טײל עטלַא יד ביל ייז בָאה ךיא

 ...טייוו ױזַא ץעגרע ןקוק סָאװ

 ,רעצ ַא םוא טמיווש קילב רעייז ןיא
 .טייקכעלגנעגרַאפ רעד ןופ רעצ רעד

 קערש טימ טשימעג רעצ ַא זיא סָאד
 ;סָאװ ףַא ןעגנוטרַאװרעד טימ ןוא
 דיירפ טימ ייז ןקוק עגנוי ףַא
 ..סָארדרַאפ ןוא האנק טימ שימעג

 קרַאּפ ןיא לָאמַא ייז ןעייג ןוא

 טרַאּפשעגנָא סנקעטש ערעייז ףיוא

 םיוב ןדעיַא ייז ןטכַארטַאב

 .טרַאצ ,רעדניק יװ .,ןַאד ןעלכיימש ןוא

 לַארטש ןדעיַא ּפָא ןצעש יז

 ,טרעשַאב ייז למיה ןופ טָאג סָאװ

 טביױלרעד רע סָאװ ,םיא ןעקנַאד ןוא

 .דרע רענייש רעד ףַא ןייגמוא יז

 ּפָא עגר עדעי ןטיה יײז
 ,ןייוו ןּפָארט ןדעי רעקנירט יו
 טסיזמוא ןייג טינ לָאז ןרָאלרַאפ
 .ףייש ןּפָארט ןייק ,טכיל ןופ קנופ ןייק
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 טעבעג

 ,רעלַאב ,טָאג ,ךימ רעלאב
 ןעלדנַאהַאב וצ ןשטנעמ יו
 ױזַא יו ,ןסיו וצ
 ןעלדנַאװרַאפ סטוג ןיא זייב סָאד

 ןיילַא שטנעמ רעד ביוא ןוא
 -- .הער-היחַא ךיוא זיא
 םיא ךיא לָאז ןרעקַאב
 ..הענכה ןוא טייקדלימ וצ

 ןבעל םוצ

 םוא ךימ ריפ ,ןבעל ,ָא
 ןגעו עטנוב ענייד ףיוא
 ,םורק יצ ,ךיילג :טינ גערפ ךיא
 ףגערפ טינ ליצ ןייק לי ןוא

 ,ריוורַאֿפ ןוא ךימ ריארַאפ

 ןפערט ךיז ליו סע סָאװ געמ

 ריפ ,רעטייו ךימ ריפ רָאנ

 ןפע ןגעוו עיינ ןוא

 ןעזעג ךיא בָאה קריצ ןיא
 ,רעגיט ַא דלימ טכַאמ ןַאמ ַא
 -- טפיג ןופ גנַאלש יד טײרפַאב
 .רעגילק ךָאנ טָאג ךימ ךַאמ ָאט

 דלודעג טימ ךימ שטנעב ןוא

 ןזייַא יו קרַאטש ךימ ךַאמ ןוא
 ךױא ןשטנעמ טימ לָאז ךיא

 ..ןזייו רעדנואוו ןבלעז םעד

 יירדרַאפ ןוא ךימ ריפרַאפ
 ;עמייהעג ןיא ןעלקניוו ןיא

 ײג ןוא ןָא ײז קוק ךיא
 ..המיא ןָא ןוא דחּפ ןָא

 --- ,לָאמַא גרַאב ַא טלעטשרַאפ
 ;רעדיל טימ ףױרַא גייטש ךיא
 --- ,לָאט ַא ךָאנרעד טמוק ןוא
 .רעדינ רעד ןופ ריד גניז ךיא

 עדימ יד

 ,םורַא זה ןיא ליטש זיא'ס -- טפָאלש רעטומ עגנוי יד

 ;ימ ןוא גרָאז ןיא גָאט רעד ,טרַאּפשעגוצ ךיז גָאטיײב
 םורפ ױזַא ריד טיצ'ס ןוא -- ,טפָא ןַאד ןָא יז טסקוק וד
 .ינק יד ףַא ןלַאפ וצ .טרַאצ ןוא דלימ קורדסיוא ריא

 ןקילג

 עלעכיב ןיילק ןשרעדניק ןביל ןיא

 ןייש ןוא ןעוועג ךעלרעדנואוו זיא
 ,עלעכיש ןדלָאג ַא טניפעג עלעדיימ ַא

 ..ןילַא ץנירּפ םעד טרעהעג טָאה סָאװ

 ,רעמערָא ןַא ףרָאד ןיא לרעױּפ ַא

 ,רַאנ ַא ןוא רעטכַאלעגסיוא ןַא

 -- רענערָאלרַאֿפ ַא -- רעדירב ענייז ייב

 .רַאה ַא ייז רעביא םיצולּפ טרעוו
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 ,רערעדנַאװו רעדימ ַא ,ןַאמערָא ןַא

 ,געװ ןיא לרעלטעב ַא ןָא טפערט

 רערעדנַא ןַא רָאג רעלטעב רעד זיא'ס טשרע
 .געמרַאפ ַא םיא טקנעש רענעי ןוא

 ,ןרעטייוורעד ךיז ליוו טָאטש ןופ גנוי ַא

 ;סָאװ טינ סייוו ןוא דלַאװ ןיא םוא טכוז
 ןירעטייר ענייש ַא םיא טנגעגַאב
 ...סָאלש ןיא ךיז וצ ןייֵא םיא טדַאל ןוא

 טלעוו רעד ןופ ביוטש רעד

 ,רימ ףַא ןלַאפעג זיא טלעװ רעד ןופ בױטש רעד
 ;קנַארק ךיא ןיב ,קנַארק ןוא

 ,רימ ייב ןצרַאה ןיא ףיט טקלעװ יז --- עביל יד
 ...קנַאדעג רעד --- ּפָאק ןיא

 ,שטנעמ ַאזַא ָאטינ ?ןלייה ךימ ןעק רע ןוא
 ,דנַאל ַאזַא ָאטינ
 -- טלָאװעג ןכיירגרעד למיה םעד וטסלָאװ ןוא
 ..!טנַאה ןייד זיא ץרוק יװ

 ךרע יד זיא סואימ

 ,טניירפ ןיימ ,דרע יד זיא קיר/יורט טניירפ ןיימ ,דרע יד זיא סואימ
 ;דלַאװ רעד טסברַאה ןיא יװ = | ;טסָאר טימ טקעדרַאפ ןוא
 ךרוד לגױפ ַא לָאמַא טילפ --- סױא למילב ַא לָאמַא טסקַאװ
 .ידלַאב רעגעי רעד טסיש ,טסָארפ רעד ּפָא סע טוט

 ? ךיא םוק יװ

 !דניק ןיימ ןענַאװ ןופ ?ןעגניז וצ ךיא םוק יו

 ;טניװ רעד רָאנ טמורבעג ןעמיוק ןיא טָאה זדנוא ייב
 !טַאה--םָאה ןעגניז רָאנ ןגעלפ ייז --- רעדניק יד
 .םַארג םוצ הללק ַא --- עמַאמ יד לָאמטּפָא ןוא

  !דניק ןיימ ,ןענַאװ ןופ !טיײיקנייש וצ ךיא םוק יו
 ...טניה ןוא םייוג ךרוד --- רעדלעפ יד וצ געוװ רעד
 ,טסיוו ןוא םירָא ױזַא ןעוועג זיא סָאג יד
 ..טסימ עלעגרעב ַא --- רָאנ ריט רעכעלטיא ייב
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 קיטעמוא

 ןײלַא ןבעל וצ ,סניימ דניק ,קיטעמוא

 !רימ וצ ןעמוק רשפא טסנעק

 ,ןיילק זיא רעמיצ ןיימ ,םירָא זיא רעמיצ ןיימ

 -- .,ריט ערעדנוזַאב ַא טָאה

 ,ריט ערעדנוזַאב ַא טָאה
 ...ריא ןיא טינ טּפַאלק ,יוא ,רענייק רָאנ

 ,רעווש ,קיטעמוא ,סניימ ןבעל ,קיטעמוא
 ,טמוק רע טנװָא רעד רָאנ יװ ןוא
 :רעה ךיא ןוא ,ריט םוצ ןגיוא יד ךיא ץיז
 -- ,טמורב קירעיורט ױזַא טניוו רעד
 ,טמורב קירעיױרט ױזַא טניוו רעד
 ..טמוק רעצעמע זַא רימ טכוד'ס ןוא

 עביל עטלַא ןוא עיינ

 ,עינ ַא עביל ַא רעדיוו ןוא -- עיײנ א עביל א רעדיוו ןוא

 ;רעיפ ַא יו ױזַא ךיוא טנערב ןוא ;ןסירעגסיוא ץרַאה ןופ עטלַא יד
 ,ךיד טלַאפַאב ,עטלַא יד ,ענעי ךָאד ,עטלַא יד ,עטלַא יד ץלַא טמוק ךָאד

 .רעייט ױזַא טייו רעד ןופ טכיול ןוא ..ןסיוו ןייד ןָא ,ןייֵלַא יוו ױזַא

 :עײנ ַא עביל ַא רעדיוװ ןוא
 .ןטעלג ַא ,ןעלטרעצ ַא ,ןשוק ַא

 ןפָאלטנַא רענעי וצ וטסלָאװ ךָאד

 ןטעב ריא ייב ,ינק יד ףַא ,קילג ןוא

 ןשיק ןיא

 ,םינּפ ןימ ךיא טלַאהַאב ןשיק ןיא
 ;ןייו ןוא ףיט ןייֵַא ךיז ערונ ךיא
 ןבעל ןיימ ןיא טניירפ רעקיצנייא רעד
 ,ןילַא ןשיק סָאד רָאנ רימ זיא
 עריא ןרעדעפ יד טָאה טקילפעג
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב רעטסעוװש ןיימ
 ,ןטקילפעצ ַא ץרַאה ַא טימ טקילפעג
 .טכַאמשרַאפ רעגנוה ןופ ,תוקחד ןופ
 ,ןפרָאװרַאפ רעטסעװש יד טציא זיא ואוו
 !טכַאמ יז סָאװ טסיײוװ רע ?יז זיא ואוו
 ןשיק סָאד רעייט רימ זיא םורַאד
 !טכַאנײב קידנעטש סע ךיא ךַאמ טכייפ
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 ןוגינ ארמג רעד

 ,ארמג רעד ייב וטסגָאלק עשז'סָאװ

 ,רעביל קינזיולק ,רעסַאלב קינזיולק

 ןוגינ רעקידנענייוו ןייד ןוא

 ;רעבירַא טייג ןצרַאה ןיימ ןיא

 ןרָאװעג טכייפ זיא גיוא ןיימ ןוא

 ןפָאלרַאפ סע זיא רערט ַא טימ

 ,רעביל קינזיולק ,רעסַאלב קינזיולק

 ?ןפָארטעג ריד טימ טָאה סָאװ גָאז

 ענייד ךָאנ םייהַא טסקנעב וד יצ

 ,רעדורב ,רעטסעוװש ,עמַאמ ,עטַאט

 ןבילבעג וטסיב יז ןָא סָאװ

 ,רעדור ַא ןָא לפיש ַא יװ

 ןבייל ייב גָאט ןפיוא רעדָא

 ,ןסעזעג טייצ עגנַאל ַא טסיב

 ,רוחב ,ונ, :טגָאזעג טָאה ןעמ זיב

 !"ןס9פע ךיז שַאװ ןוא טרָאװק יד םענ

 ...? ןל"עמשמ ָאקייַאמ

 ?ןגער רעד ןל-עמשמ ָאקייַאמ
 -- ?ןרעה וצ רימ רע טזָאל עשז'סָאװ

 ןבױש יד ףַא סנּפָארט ענייז
 .ןרערט עבירט יװ ,ךיז ןעלקייק
 ,ןסירעצ זיא לוויטש יד ןוא
 ;עטָאלב א סַאג ןיא טרעװ סע ןוא

 -- ןעמוק רעטניו רעד ךיוא טעוװ דלַאב

 .י.עטָאּפַאק עמערַאוװ ןייק בָאה'כ

 ?לטכיל סָאד ןל-עמשמ ָאקייַאמ
 ?ןרעה וצ רימ סע טזָאל עשזיסָאװ
 בלח ריא טפירט סע ןוא טעּפַאק'ס
 .ןרעו טשינ ריא ןופ דלַאב טעוו'ס ןוא
 ,לזיילק ןיא ָאד ךיא קנַאצ ױזַא

 ,לקנוט ןוא ךַאװש ,לטכיל ַא יו

 ןייגסיוא רימ ױזַא לע ךיא זיב
 ,..לקניוו-חרזמ ןיא ,ליטש רעד ןיא

 ,ךיז טסמעש וד טַאלג רשפא רעדָא

 ןשיט עדמערפ ףַא טיורב ןסע

 ןרערט עסייה טימ ,טולב טימ ןוא

 !ןסיב ןדעי וד ּפָארַא טסגנילש

 "קיטנָאמ,} א סיוא ריד טלעפ'ס רעדָא

 ןפָארטעג ןיוש ריד טָאה סע ןוא

 קירעגנוה ןגעל ךיז לָאמנײיא טינ

 ?ןפָאלש ןוא קנַאב רעטרַאה רעד ףַא

 ץלַא טנָאמרעד טציא ךיז טסָאה וד ןוא

 ןגָארטרַאפ טינ סע טסנעק וד ןוא

 ןאּפּפ בר יב ,ןאבר ייב ןוא

  ןגָאלקסױא ייװ ןייד טציא וטסליוו

 ןוגינ םעד ףיוא רעכעה עשזיביוה
 ;ןלערט יד יירד רעכעה ,רעקרַאטש
 ןסעגרַאפ שינעקנעב ןייד טסעוו
 ..ןלעװק טינ טעװ רעגנוה רעד ןוא

 ?רעגייז רעד ןליעמשמ ָאקייַאמ
 ,ןרעה וצ רימ רע טזָאל עשזיסָאװ
 ,לטעלב-רעטיצ ןבלעג ןייז טימ
 ?ןרעוש ןייז טימ ,ןעגנילק ןייז טימ
 ילכ עטלעטשעגנָא ןַא זיא'ס
 ,ןליפעג ןייק ,ןבעל ןייק טָאה'ס
 ןגָאלש רע זומ ןַאד ,העש יד טמוק
 / ..ןליו ןייז ןָא ,ןוצר ןייז ןָא

 ?ןבעל ןיימ ןל-עמשמ ָאקייַאמ
 ?ןרעה וצ רימ סע טזָאל עשזיסָאװ
 ,טנגי רעד ןיא ןקלעװ ,ןליופ
 .ןרעו טרעטלערַאפ טייצ רעד רַאפ

 ןרערט ןעגנילש ןוא "געט, ןסע

 ןטרַאה םעד טסיױפ ןפַא ןפָאלש
 "הזה-םלוע,, יד ָאד ןטיוט

 ..ןטרַאװ אבה:םלוע ףיוא ןוא
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 עי גָא לָא טנַא

 טכַא יד ןָא ךעלטכיל יד דניצ'כ ןעוו

 ןרעטש עניימ ןענעז ןשָאלרַאפ

 ,טכַאנ עגנַאל יד זיא רעטצניפ ןוא

 ןרעו וצ ןָא קיטכיל רימ טביוה ךָאד

 !טכַא יד ,ןָא ךעלטכיל יד דניצ'כ ןעוו

 ,רעבירַא גנַאל זיא ץלָאטש ןוא טכַאמ ןיימ

 ;טכַאל ןוא טָאּפש אנוש רעדליוו רעד
 ,רוביג רעטלַא רעד ףיוא ךָאד טבעל סע

 !טכַא יד ןָא ךעלטכיל יד דניצ'כ ןעוו

 רעדיל עניימ עלַא ןעמוטש סע
 ,טכַאמ ןוא טַאטנדלעה ,הרובג ןופ
 ,רעדיו רימ ץרַאה ןיא ייז ןעגנילק ךָאד

 .!טכַא יד ,ןָא ךעלטכיל יד דניצ'כ ןעוו

 טלקנוטרַאפ גיוא ןיימ רערט עטלַא ןַא

 ,טכַאמעג דנילב טשינ רועיש סע טָאה ןוא

 ,טלקניפ סע קירוצ לעה יו טעז ךָאד

 .!טכַא יד .ןָא ךעלטכיל יד דניצ'כ ןעוו

 אנקמ ייז ןיב ךיא

 רעדירב יד אנקמ ייז ןיב ךיא

 ;םי טייז רענעי ףַא רעטסעוװש ןוא
 םיא טָאה סָאװ ,לטעלב ַא יװ ,ןיב ךיא

 .םַאטש ןופ ןסירעגּפָא טניו רעד

 טרעדנַאװעג טציא ייז טימ ךיא טלָאװ יו

 :טיױנ ןיא ןוא קערש ןיא ,טנלע ןיא

 ןרערט יד םענייאניא ןלייט ןוא

 .טיױט ןופ ןקערש יד ןלייט ןוא

 !קילגמוא סָאד אנקמ ייז ןיב ךיא
 טצעשעג ךעלקילג ךימ ךיא טלָאװ יו

 ,ןבירטעג ךיילג ייז טימ ןרעוו וצ

 !טצעהעג ןוא טגָאיעג אנוש ןופ

 ,הדע-רערעדנַאװ ןיא ךיא טלָאװ יו

 ,טשימעגסיוא ייז טימ ןרעג ךיז

 ןדנעוו ךיז למיה םוצ םענייאניא

 .טשיוועג ןרערט יד םענייאניא
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 ,רעדניק יד טמערָאעג ךיא טלָאװ יו
 ךָאנ ןרעטלע יד ןפיול סָאװ
 דחּפ ןופ טרעווילגרַאפ ןגיוא טימ

 :ךָארב םעד עסיורג יװ ,ןליפ ןוא

 ןגָארטעג ייז דלעפ ךרוד ךיא טלָאװ יו
 םייל ןוא ןגעוו עקיּפמוז ךרוד
 עכיילב ךעלעקעב יד ןטעלג ןוא
 ,םייה יד זיא דלַאב ,דלַאב :ןטסיירט ןוא

 ארומ ןיא טנװֶָא רעד וצ טלַאפ ןוא
 ,טעּפש זיא רעטייוו ןרעדנַאװ ןוא
 ,ןגיוצעגסיוא קָאר ןיימ ךיא טלָאװ ןַאד
 ,טעבעגרעטנוא םיא רעדניק יד

 ,טמערַאװרעד ןשוק טימ ייז טלָאװ ןוא

 ,טגיוורַאפ ןרערט טימ יז טלָאוװ ןוא

 םולח רענרעדליג ַא ןענַאוװזיב

 ..טקילגַאב רעדניק יד ךעלדנע טלָאװ

 ןזָאל ךיז םעדכָאנרעד ךיא טלָאװ יו
 ,טכַאנ ךרוד ןוא קערש ךרוד ןוא טניוו ךרוד

 ןקיוקרעד ,םענורב ַא ןכוז וצ
 .טכַאמשרַאפ ןגיל סָאװ עדימ יד

 םינקז עיורגיזיירג טימ ךיא טלָאװ יו
 ,םוטש ךעלעקּפוק ןיא ןציז סָאװ
 עטלַא ןופ ןטייצ ןופ ךיז טדערעצ
 .םורפ ןוא ןרָאװעג קיביױלג ןוא

 . ןענַָאמרעד רהוז םעד ייז טלָאװ ךיא
 ,ליפ ךָאנ םירפס עקילייה ןוא
 ,ןכָארּפשַאב םענייאניא ןטלָאװ ןוא
 ..ליצ ַא טָאה רָאפ טמוק סָאװ ץלַא זַא

 ןכַאװרעד ,עדימ יד ,םינקז יד
 טירב ןענעפע ךיז ןגיוא יד
 :טרעטסײגַאב ,עגנוי יװ ,ןעלכיימש ןוא
 ..טייג רע -- חישמ ,חישמ

 רעדנעל עטסטייוו יד ןיא

 ןכייט עלַא יד ייב רעדנעל עטסטייוו יד ןיא

 ,זױלב לבב ןופ טינ + -- טײרּפשעצ רימ ןענעז

 ןסעזעג רימ ןענעז | לגניר ַא לייט רעדעי

 .זױה א קעדנכוז ,טייק רעגנַאל רעד ןיא
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 ןָאסדָאה רעיירפ רעד ןוא רעיט זדנוא זיא רעטציא

 וצ ךעלדניירפ זדנוא טקניוו .טלעו עצנַאג יד רָאג

 , ןגערב ענייז ייב ,ָאד ןגערב עטסטייוו ייב טייטש'ס

 !וור טשרע רימ ןגירק ..טלעצעג ַא סרעזדנוא

 ןרעה רימ דיל עכלעוו רעיט זדנוא זיא רעטציא

 ןָאט רעד טנַאקַאב זיא ןייר רעד ןוא לסכייוו

 טלזיר סע ךייט רעכלעוו רעּפעינד רעטיירב רעד ןוא

 ןֶָא טפַאשקנעב ַא טײוו ייןייש טעכיוא זדנוא טשיור

 טרעטַאלפ סע ןָאפ עכלעוו

 ,טנַאקַאב זדנוא יז טסירג

 -- טלגעז סע ףיש עכלעוו

 !דנַאל סרעדורב ַא וצ

 ברע

 -- ךַאז ןייק זיא סע ,טניירפ ,ךיז קערש טינ ןרעמַאה ַא ,ןרעדור ַא

 :טלעש טינ ןוא לדַאט טינ עה סימ ןוא סנזיֵא טימ

 ךַאד ןטלַא םעד ּפָארַא טסייר ןעמ ןרעמַאלק ןיא יו ךיז טסליפ וד

 .טלעוו רעיורג רעזדנוא ןופ .קערש רַאפ ףיוא-טסרעטיצ וד

 ןטייצ ייווצ

 טייגרַאפ סָאװ ,ענייא יד בירט ןכַאמ ןטייצ ייווצ

 ןדניװשרַאפ טינ ךָאד ליװ ןוא ןבעל סָאד -- ךיוא קיטכיל ןוא
 דיירפ ןיא סָאװ ,עטייווצ יד ביל ןוא רעווש ןענעז יז
 ןדניצ רעצרעה יד טמוק יז .ןבעגרַאפ ןיא ןוא ףמַאק ןיא

 ןיש עדייב ןענעז יז
 ;ןטיירטש ןיא ,יירעגירק ןיא
 ןייג וצ ביל ןוא רעווש זיא'ס
 ,.ןטייצ עדייב ןופ טימ ןיא

 עמערָא ןופ

 ןגױבעגּפָארַא ױזַא ּפָאק רעד -- עליטש יד דייר יד עמערָא ןופ
 ןֶָא טינ ךיד ןקוק --- ןגיוא יד ,דימ ןלַאפ ייז ,דלימ ןלַאפ יז
 ןגױצעג ךיז ןכיוה ןופ טלָאוװ'ס יװ ,הליפת רעטייו ַא ןופ למרומ יװ
 ...ןָאט רעקידנבעגרַאפ ץלַא ןַא / .דיל סרעלגָאװ ַא ןופ גנַאלקּפָא יו
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 ןכיוה ןיא

 -- ףעילפ ןכיוה ןיא טסלָאװ וד
 ;טיצ ןוא טקָאל ןכיוה וצ
 ןעימ ךיז רעווש סָאװ ,יד רָאנ
 ?טימ ןעמענ וטסנעק יװ

 טעבעג סָאד

 ,ןטייוו ןופ רענוד רעד ךיז טרעה סע

 ---;ץילב רעד ןגױא יד ןיא טדנעלב סע

 עמ'רָא יד ,תונמחר בָאה !טָאג ,ָא
 ,ץישַאב רעטיוועג ןזייב ןופ

 ,רעדלעפ יד ףַא טציא ןטעברַא סָאװ
 םייה רעד ןופ טייוו ךיז ןעניפעג
 ,ןציש ךיז ואוו ,טרָא ןייק ןבָאה ןוא
 !םיוב ןייק ,לכעד ןייק ,רעייש ןייק

 סָאװ ,עלַא ןוא

 ןדָאלַאב רעוש ןענעז יז

 ןײלרעלַא אשמ טימ

 ןדָאב םעד ןופ זיא רעווש ןוא

 .ייז טימ ןביוהפיוא ךיז

 סנגעוורעטנוא דניצַא ןענעז סָאװ
 טגיילרַאפ אשמ טימ ןרופ יד

 עמשטערק ַא ךָאנ ייז רַאפ זיא טייוו ןוא
 .טקייװעצ ןגער ןופ ןרעוו ןוא

 ןשיוק יד טימ קרַאמ ןיא ןעייטש סָאװ
 --- טיורב טימ ןוא סנירג טימ ,לּפע טימ
 ןסיורד טציא ןענעז סָאװ ,עלַא ןוא

 ,טױנ ןוא רעגנוה רעד ייז טביירט סָאװ

 ,טלגָאװרַאפ ןענעז

 -- ,טינ ייז לקניוו ןייק טיג דרע'ד סָאװ

 רעטיוועג ןזייב ןופ עלַא יד

 ,יז םערישַאב ;טיהַאב ןוא

 טכַא עבלַאז דניזעג סָאד

 ,טכַא-עבלאז דניזעג ַא

 -- .ייוצ רָאנ ןטעב ןוא
 ,טכַאנ יד ןָא טמוק ןוא

 ?ייז ןַאד ןפָאלש ואװ

 ,ןןטַאט ןטימ יירד

 -- ןעמַאמ רעד טימ יירד ןוא

 ,ךעלסיפ ןוא ךעלטנעה
 ,ןעמַאזוצ ןטכָאלפעג

 טליופ סע

 ןגער רעד טסיג ןּפָארט ענבָארד
 ;דנַאנַאכָאנ ןדנוטש עגנַאל

 סענרַאב ,לּפע לשיוק םעד טימ
 .טנַאװ ַא ייב עמערָא יד טציז

 ,טָאג

 ,טכַאנ יד ןָא טמוק ןוא

 ,ןטעבסיוא ךיז ףרַאד ןעמ
 רעטומ יד ןָא טביוה ןַאד
 ןטעב ךיז ףַא טױט םעד

 -- .,תמא ןַא טימ טניימ יז
 :רעדנואוו ןייק טינ זיא סע
 ,רבק ןיא זיא גנע ךיוא
 ...רעדנוזַאב ןעמ טגיל ךָאד

 ןקערש ןוא טסגנַא טימ טכַארטַאב יז

 ,טליורג ריא ןוא ןגעמרַאפ ריא

 ןּפפל עקידרעטיצ טימ ןוא

 !טליופ סע ,טליופ סע ;ליטש יז טגָאלק
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 ,עמױָא יד טכַארט ,הנוק רעדעי

 טקירד ןוא טשטעווק ,ירּפ יד טּפַאט

 סנגער יד טָאה ךָאנ וצרעד ןוא
 .טקישעגנָא טָאג ירפ ױזַא

 טעברַא רעד ךָאנ

 ,טפַאשגנע ןַא --- רַאוטָארט ןפַא

 ;םיל רימ זיא'ס רעבָא
 ,טפַאשקנעב ןיימ שיור ןיא סעגרַאפ ךיא
 .ביגרַאפ ןוא ךיא  ײג

 -- םענייאניא יז טימ סיוא ךיז שימ
 ;ריפ ,הנחמ .,ךימ ריפ
 -- םענייק ְךייַא ןיא ןדמערפ ןייק עז'כ
 ,רימ טנעָאנ עלַא

 טנַאװ יד

 :ןשטעווק עלַא ,ןקירד עלַא

 !טליורג סָאד יװ -- ןשטנעמ ןוא טָאג
 הרוחס ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ..טליוופ ןוא עמערָא יד טציז

 .ןעייג עלַא טעברַא רעד ןופ

 ןטיצ -- עגנעמ יד ןוא

 ןעייר עגנע יד ןיא ךיא יג

 ..טימ -- עלַא ךייַא טימ

 ,רעדימ ַא ,ריא יװ ,ךיוא ךיא ןיב
 ;ור ךָאנ ךיוא ךיא קנעב
 רעדירב וצ ןוא רעטסעוװש וצ יו
 ...וצ ךייַא ךיא לכיימש

 ,טולב טימ ןסָאגרַאפ ,ןרָאצ לופ --- ןגיוא יד
 -- טומ טימ ןוא טפַארק טימ ןגָאלש ייז --- רעצרעה יד
 -- ,טנַאװ רעטרעיומעג ,רעכיוה ַא יב ןעייטש רימ

 -- טנַאה ןיא סנזײַא ןוא ,סרעמַאה טימ ןוא קעה טימ

 !טנַאו יד ןכערב רימ

 ,קיד רָאג ןוא טסעפ רָאג טרעיומעג זיא טנַאװ יד

 ;קילג םוצ ,ןבעל םוצ ןגעוו יד זדנוא טמיוצרַאפ

 טכַאמ יז ןוא ןוז עקיטכיל יד זדנוא טלעטשרַאפ

 -- טכַאנ ערעטצניפ ַא זודנוא גָאט ןכעליירפ ןופ

 !טנַאו יד ןכערב רימ

 ּפָארַא ןעוו טנַאװ רענרענייטש רעד ןופ טלַאפ ןוא

 -- ,ּפָאק ןיא ןעמעוו טפערט ,לגיצ ַא יצ ,ןייטש ַא

 קערש ןָא רָאג ןייטש ךָאד ןביילב עקירעביא יד

 -- קעװַא טינ טפיול ןעמ ,רעטייוו ןטעברַא ןוא

 !טנַאו יד ןכערב רימ

 -- רעווש זיא טעברַא יד ,ןרעיוד ףרַאד טעברַא יד
 ,רעהַא עלַא טמוק ,רעדירב ךיז טלמַאזרַאפ
 ,טנַאה ןייז רעטסעפ ןגיילוצ רערעדעי לָאז
 טנַאװ ערעטסניפ יד ,עכיוה יד ןלעוװ רימ

 ..י!ןכערבעצ ,ןכערבעצ



 ע י גָא לָא ט נג ַא

 דיל-רעטניוו ַא

 ,ךעלזייה יד ןופ ןדָאל יד טסייר ןטניװ עזייב טעילוה ,טעילוה

 !סױרַא טכערב ןביוש !טלעװ יד טשרעהַאב יירפ

 -- ,לקנוט ץעגרע לטכיל ַא טנערב ,רעמיוב יד טכערב ,ןגייווצ יד טכערב

 !סױא ןרָאצ טימ טשעל !טלעפעג ךייַא סָאװ טוט

 ,ןטניו עזייב ,טעילוה ,טעילוה רעדלעוו יד ןופ לגיופ יד טביירט

 !טייצ רעײַא זיא טציא ;טרָאפ ייז טגָאירַאפ ןוא

 ,רעטניוו רעד ןרעיוד טעװ גנַאל -- .ןעילפ טינ טייוו ןענעק סָאװ יד

 , ..!טייו ךָאנ זיא רעמוז ! טרָא ןפַא ייז טיוט

 רעסַאװ ןפַא

 ןרעה ןעמ ןָאק רעדלעוו יד ןיא ,ןפיש ןעייג רעסַאװ ןפַא

 ;טכענ יד ןיא ןשיור רעמייב ;קירוצ ,ןיה ןפיש ןעייג

 ןרעלקַאב טינ ךָאנ ץלַא ןָאק ךיא ,ןפירגַאב טינ ךָאנ ץלַא בָאה ךיא

 .טכעלש זיא סָאװ ןוא טוג זיא סָאװ ,קילג זיא סָאװ ןוא דיירפ זיא סָאװ

 ןגָאי ןטניו ןלָאט יד ןיא

 ;ליטש ןרעוו ןוא םוא ןגָאי

 .ןגָאז םענייק ךָאנ ץלַא ןָאק ךיא
 ...ליצ ךיא ןיהואוו ,ךוז ךיא סָאװ

 ןפיש עקידנעײגּפָא

 ןעמיוק ןכױה ןופ ךיור רעד -- ןפיש עקידנעײגּפָא ךָאנ
 ,גנַאג רעצלָאטש רעד ףיש ןופ !?קנַאדעג ןיא ריד טביילב סָאװ
 ןעמיוש יד געװ-רעסַאװ ןופ לכיט ןופ ןרעטַאלּפ סָאד
 .גנאלק רעטקַאהעגּפָא ןַא ;טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןיא

 ןוװעמ יד ןופ ןעיירש סָאד
 ,טניוו ןופ שיור רעטלַאק רעד
 ןעווער סָאד ןוא ןלַאנגיס
 .טדניוװשרַאפ סָאװ ,רָאנ ץלַא ןוא

 םי ןופ טנורג ןפַא

 גַאלּפ רעדעי ךָאנ טגנעה'ס ,םי ןופ טנורג ןפַא
 ןטנורג עפיט יד ןיא ,ןפיט םעד םי םעד ןיא
 ברַאפ עדעי רעבָא לָאצ ַא ןָא ןגיל
 .ןדנואוושרַאפ גנַאל ןיוש זיא ןפיש ערעװש עסיורג
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 עי גָא לָא ט נַא

 טַאמרַאה-ףיש רעדעי -- גַאלפ רעצלָאטש סעמעוו
 ,רעסַאװ טימ טליפעג זיא ;ןדישרעטנוא זיא רעווש

 ןַאטיּפַאק רעדעי ךיילג ןפיׂש עלַא

 .רעסַאלב ַא ייברעד טגיל /! ןדירפ ןיא טרָאד ןגיל

 ,טנעה יד טסורב רעד ףַא םי ןופ טנורג ןפַא
 ןריר טינ רעמ ךיז ןָאק ;טרעטַאלפ רעמ גַאלּפ סמענייק
 ףיש עצלָאטש ןייז ןוא םי ןופ קעד ןפַא
 ,ןריפ טינ רעמ רע ןעק ,טרעטַאמרַאפ ייז ןגיל

 . ,ץלַא ןדנואוושרַאפ זיא'ס
 ,..םולח רערעוװש ַא יו

 םי ןופ קעד ןפַא
 ...םולש ןסָאלשעג זיא

 רעטומ עגנוי יד

 -- ילפ טינ ןוא טינ ,דניק ,ךיז ףרַאוװ -- גייווש ןוא גיל וד ...דניק ןיימ ,ַאש

 :ימ ןייד ןייז ריד ססיזמוא טעוו'ס ;גיטש ןיא סציז רעלדָא רעד ךיוא

 -- סיורג וטסיב יצ ,ןיילק וטסיב וצ זיא ריט יד גייטש רעד ןופ

 ,.סױרַא גייטש רעד ןופ טינ טסנעק יד יו ױזַא טיירש רע ןוא

 !ךרָאש ןייק ,גנַאלק ןייק ,דניק ןיימ אש טלעוװ יד זיא'ס ,סניימ דניק ,רעליטש

 ,ךרָאה רעלדָא םעד גייטש ןיא טרָאד ;טלעטשעגסיוא ןגייטש טימ לופ

 ,דימ ןיוש דלַאב ןּפַאלק ןופ ןזיא ,טלָאצַאב יצ ,םניחב יצ

 .טינ ךיוא םיא ןפלעה ןעלגילפ ,דלָאג ןופ יצ ,ןזייַא ןופ יצ

 ַאש ןוא ליטש ,סניימ דניק ,טינ ןייוו

 ,ַאזַא ךיוא לזמ ןיימ זיא'ס
 ,ךימ ןעמ טָאה ןעגנַאפעג ךיוא
 ..!ךיא יו ױזַא ,ליטש עשזי-גייווש

 דיײשַאב רעד

 ..טירט ךיא םענרַאפ טנעלעגנָא ךיא ץיז רעדימ ַא

 םורַא בוטש ןיא טייג סע טנעה עניימ ףַא

 דיל ןוא גנַאלק טימ ;טכַארט ןוא

 ,םוא ןבעל ןגייא ןיימ ,דנע וצ גָאט רעד טייג סע

 טלַאטשעג םעד ןיא ,טכַאנ יד טמוק דלַאב

 ,יידניק ןביל ןופ ...טלַאק זיא'ס

 טייג ןבעל ןיימ ,..טניו ַא טייו סע

 ;ןרעמיצ עלַא ןיא טכַאמרַאפ בלַאה ןגיוא טימ
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=+ 
 יא

 ןל א 13 16 ר 2; ף.א

 ןיז ןטסכעה םעד יײיז ןיא ןרעמיש ןדלָאג ַא

 דיירפ עטסכעה יד ,םוטעמוא לופ

 ,דײשַאב ַא ןוא טייהרעליטש טלּפַאלּפ סע

 .ןיירַא טייקיבײא ןיא טגנירד סָאװ .דײר ענ'דנובעג טינ ענױזַא

 .יןיימ ןבעל ,רעבעה לּפַאלּפ ,ָא ןיפעג ךיא רָאנ

 דיל רעזדנוא

 טימ ןעיצ סָאװ ,יד עלַא ןוא

 ,דיל רעזדנוא רעדנעל עלַא ןיא

 ,עגנאב יצ עכעליירפ רענעט ןיא

 ,עגנַאל רעדָא עצרוק תורוש ןיא

 ,םערופ ןטלַא רעדָא םעיינ ןיא

 ,םערוטש ןופ יצ ןגער ןופ ,ןוז ןופ
 ,ךָאװ ןופ יצ ,םיבוט-םוי ןופ יצ

 ,ךָאי ןופ יצ ןבעל ןגנירג ןופ

 ,לָאטש ,ןזיַא ןופ ,טָאטש ןופ --- יינ יצ

 ,לָאט ןוא גרַאב ,לטעטש ןופ -- טלַא יצ

 ,לדייא ןוא ןייש הלכ ַא ןופ יצ

 ,לדיימ קידניז ,םערָא ןא ןופ יצ

 ,ןבעגרַאפ ןופ יצ ,גירק ַא ןופ יצ
 -- בעל םעיינ ןופ יצ ,ןטלַא ןופ

 -- דיישרעטנוא ןייק

 | ,טגניז ןעמ יבַא

 טגנילק סע יבַא
 דנַאל ןדעי ןיא
 .דיל שידיי ַא



 .טַאלבנעזיור .ה



 טאלּבנעזיױר .ה

 רטילַארַאּפ ,עשַאשיר ררָאד ןיא ,1878 ראי ןיא ןראבטנ .- טַא2בנעזיר .ה

 ןיא -- רטדיל ןקורד וצ זובייהטננא .1894 ןיא עקירלמא ןיא ועמוקענ .זיירק

 ,1900 ראי



 עקירעמַא

1 

 טסײג רעד טָאה טרעדנַאװעג דרע רעזדנוא ףַא

 .ןיּפ ןוא ןוארב ןאשזד ,ןָאסרעּפעשזד ,ןלָאקניל ןופ
 -- למיה רעזדנוא רעטנוא ןוא דנַאל רעזדנוא ףַא
 ,םי ןוא טָאג ןוא שטנעמ ןגעוװ ןַאמטיװ טלָאװ טָאה ןעגנוזעג

 ,קילג ןוא דיירפ ןוא טכיל ןופ --- ןָאסרעמע ןוא

 .טיױט ןוא שינעקנעב ,עביל ןופ ו ַָא ּפ ןוא
 -- טלעװ רעדנַא ןַא ןופ רעדניק --- ? ךיא ןוא וד ןוא
 דנַאל םענייש םעד ןופ ןגערב יד ףֵא ןבָאה רימ

 .טלעצעג יינ רעזדנוא ָאד טיובעג

 .טעּפש ןיוש ,טעּפש ןעמוקעג ןוא טלגָאװעג גנַאל ןבָאה רימ
 גערב רעד ךָאנ זיא סיורג ןוא יירפ --- ,רָאנ

 .טעטש עיינ ןעיוב ןעמ טמענ ןגרָאמ ,ןגרָאמ ןוא

 ודנוא רעביא למיה רעד טעװ ןעגנעה רעטיול ןוא
 .געט עסייוו יד ךיז ןעיצ ןלעוו עגנַאל ,עגנַאל ןוא

2 

 ,ןזייא ןוא לָאטש ןוא ןייטש ןופ טעטש ןעיוב רימ

 ,ענעלָאטש םירעוו --- ?סײװבָאס,, טימ
 :טכַאנ ןוא גָאט םירעדעג ערעייז ןעשטָאט סָאװ

 ןעײװמַארט רעטנזױט טימ רעטרעדנוה טימ

 ;סערַאּפש עלַא ןיא םוא סענַאקַארַאט יװ ,ןכירק סָאװ
 ,רעכעד עצראווש רעבירַא ךיז ןגָארט סָאװ,"סלע,, טימ
 .טערג עסַאנ תורוש עגנַאל ,סנעמיוק עקידנכיור

 טרעמַאלקעגנייא -- ןסַאג עױרג-טלַאפסַא ערעזדנוא ףַא
 ןעיירש ,ןעיירש ,ןעיירש --- תורוש-ןרעיומ ענרומכ ןשיוװצ

 ןליבָאמָאטא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט
 טעה זיב גָאט ףא ךָארב ןופ
 .טכילךרעטש םידָאפ ןטצעל עמַאס םוצ

 ןלעטָאה ןוא ןענַארָאטסער ,סָאניק ,ןרעטַאעט ,ןטערַאבַאק ןבָאה רימ

 ןרַאנ עטלַא ,ןטנַארפ עגנוי ,ןעיורפ ענייש ןבָאה רימ

 .ץנעט-"ימיש,, ןוא ?זעשזד,, ,"םייט-גער;;
 ,ןרָאיטקַא ןוא רעלאמ רעגניז ,רעטכיד ןבָאה רימ
 ! רָאלאג --- רעקיטירק
 ,סנעליירפ עטלַא ,ןטנַאטעליד עכערפ ןבָאה רימ
 ןטערַאגיצ ןרעכיור עכלעוו
 ,רָאה עצרוק ,םידגב עשליבסנַאמ ןגָארט
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 .ןקירבַאפ רעטנזיוט ןבָאה רימ

 -- רעטנוא ןטלַאה סנעמיוק עקידנכיור ןענָאילימ

 .ּפעק ערעזדנוא רעביא ןעלמיה סטָאג -- טכַאנ ןוא גָאט

 ,רעסעלש ,רעקעלג ,ןסקיב ,סנזײא-רעקַא :ןדימש רימ
 .קעה ,סרעמַאה ,ןסלער ,רעדער ,ןטייק ,סעטַארג

 .טנַאװעג ,רעכיּפעט ,טעמַאס ,סעלטַא ,גייצ-דייז --- ןבעוו רימ
 ,םירבק --- ןוא דלָאג ,ןליוק --- ןבָארג רימ
 .קעז ,םיכירכת ,ךיש ,רעדיילק --- ןעיינ רימ

 ,טנַאהרעלַא רענייטש ןוא ןטנַאמיד ,זָאלגטינש -- ןפיילש רימ
 םוניטַאלּפ ןוא דלָאג ,רעבליז ןופ סיוא ןסיג רימ

 .דנַאל רעזדנוא ןריצַאב סָאװ ,ןעיורפ ענייש יד רַאפ גנוריצ

 ןאוועשטאקסאס

 ןַאועשטאקסאס ךייט רעד טמיווש זגורב

 ,ןיטש --- ןגערב יד .יילב --- רעסַאװ ןייז

 .ןייועג רענעטלַאהעגנייא ןַא -- סנייז ןשיור סָאד

 ! ןאוועשטאקסאס ,ןאוועשטאקסאס

 טנייו טנורגּפָא ןכַאלפ ,ןלעקנוט ןיא ריד ַאב

 --- ןַאמ-יריירּפ ןטיור ןופ ץרַאה עמוטש סָאד

 .םַאטש ןעיירפ ַא ןופ גנילטּפיה רעטצעל רעד

 ,סױש-רעסַאװ ןטלַאק ,םענרומכ ןופ
 ענעסָאגעגנָא ןַא --- גיוא רעטצניפ ןייז
 סױרַא טקוק --- רעיורט ןוא רעצ ,האנש טימ
 ,רעפרעד ןוא טעטש עגנוי סעדַאטס ףַא
 --- :גערב ןייד םורַא ךיז ןעשַאּפ עכלעוו
 "!וצ ט ערעייא הללק סטָא ג לָאו ןטיילגַא ב,

 ! ןאוועשטאקסאס ,ןאוועשטאקסאס

 --- םוא ןעמיווש סעילַאװכ ענטומ ענייד הַא
 --- דליוו זָארג-"םי יו

 ;פעצ עצרַאװש-רבַאר סרעגירק םעד
 טצלעּפעגנָא לטרַאג-ןּפלַאקס ןייז

 .ּפעקךדלעה 'סטבשיאנוש ןייז ןופ ןּפַאלק טימ

 קַאה-רעגירק ,ןגיובנלייפ ןייז טימ םענייאניא
 --- ךיור-עקלויל-םולש ןוא
 -- ץראווש ןוא יורג ןוא ןיורב ןבמאלק ןיא טליונקעג
 ןרעסַאװ ענייד ןיא טָאה ןבָארגַאב
 ןַאמ-ריײרּפ רעטױר רעטצעל רעד ,דלעה-רעגעי רעד
 .ץרַאה סטבש ןייז ןופ הרוחש-הרמ עמוטש יד
 !ןאווע ש ט א ק ס א ס ?ַאווע ש ט א ק ס א ס
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 רעגיט רעד

 ײגוּפָאּפ יד

 ןטרָאג ןשיגָאלָאַאז ןופ

 -- ןעגנַאפעג רעגיט רעד ,הסיפת ןיא רעגיט רעד
 ןעגנַאגרַאפ-בלַאה ןוז יד סעטַארג יד ךרוד טעז רע
 ןלַארטש יד ךיז טיור ןשעל גרעב יד רעביא ןוא
 ,ןלַאפַאב הסיפת יד סנטָאש עלעקנוט ןוא

 טלגיּפשעג ןקילב רעטרעדנוה ךיז ןבָאה טנייה
 טלגיזרַאפ לקנוט טָאה'ס .ןגיוא יד ןיא םיא ייב
 .ןצרַאה םניא םיא ייב ךיז גָאט רעדנעקנַאצ רעד
 ןרעטש רעקיטכיל ַא יו ,ףיוא טייג האנש יד
 ..ןצרַאװש ןיא למיה ןיא ןרעטש רעקיטכיל ַא

 ןעמערב יד רעטנורַא ןזָאל ךיז עדימ ןוא

 .ןעמעלק ךיז ןגיוא יד רעבירַא סעיוו יד

 ןסָאלשרַאפ טרעקַאלּפ טרָאד ןעמערב יד רעטנוא ךָאד

 ןסָאגעג םיא גױא ןיא טָאה טָאג סָאװ ,רעייפ סָאד

 ןניל תוירבדמ -- ןעמַאלפ יד רצטנוא ןוא
 ןגיו ךיז טלבענרַאפ רעדלעוו עטלַא-רוא ןוא

 רעטנומ ךיז ןעלקייק ענעלָאטשירק ןכייט ןוא

 .רעטנורַא ןזלעפ ענרעּפוק ןופ ןעגנירּפש ןוא

 ןגָאי ךיז עטסיו רעד רעבירַא ןבייל ןוא

 ..ןגָארט ךיז ןקלָאװ יד ןגעקטנַא סרעלדָא ןוא

 -- !ןעגנַאפעג רעגיט רעד ,ןעגנַאפעג רעגיט רעד

 ןעגנַאגרַאפ עטיור ַא ברעמ ןיא זיא ןוז יד
 .הסיסג רעטצעל ןייז ןיא גָאט רעד טמעטָא'ס ןוא

 ...הסיפת ןייז ןפָא טכַאמ למירד רעד ...רעליטש ...אש

 רעיירפ ַא םולח ןיא טרעדנַאװ רע ,טרעדנַאװ רע
 ...רעייפ ןופ ןגיוא טימ ,ןגיוא ענעפָא טימ

 דילדןסַאג ןייז טּפַאלק לגרָא רעקידנצלירג רעד .גָאט רעד טשיור סע
 דימ טשלחרַאפ ײגוּפָאּפ יד טציז טרָאד ברָאק-לרוג םעד ףַא ןוא

 יירעצלירג סלגרָא םוצ ,שױר-ןסַאג ןביוט םוצ ןייא ךיז טרעה ןוא
 ,"ייבידוג ,ָאלַאה,, :דנַאנַאכָאנ טרזח ,טרזח ןוא לױפ טעקארק ןוא

 סיורג ןוא ןיורב ןגיוא-ךשריה יד טימ ,עכיילב יד טמוק רעדיוו ןוא
 .סיױא לטנעה עניילק סָאד שינרעטיצ ַא טימ רעמיא יו ,טקערטש ןוא

 ,"..יירט קיביײא יד טביילב ןוא ביל ךיד טָאה רע, :ליטש לרוג ריא טנעייל ןוא

 ."..ייבידוג ...ָאלַאה, :טיירש ןוא תעשרמ עזגורב יד ןייא ךיז טרעה סע
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 עי ג ָא לָא ט נַא

 םיוב רעקנַארק רעד ךיז קעדנעטש יװ ,טייטש טרעמַאלקעגנייא טלַאפסַא ןיא
 :םיוק םיא טרעה ןעמ --- רע טלּפַאלּפ סעּפע ,ןגייווצ ערַאד יד טגיוו ןוא
 ײרעשטשיּפ ןרעטנומ טימ טילפ ןוא טרָאד לגיופ ַא ךיז טָאה טמַאזרַאפ
 ."...ייבידוג ...ָאלַאה,, :טיירש ןוא ,דנובַאגַאװ םעד ,ךָאנ םיא טקוק יז .קעװַא

 ןיירא סַאג ןיא ןוז עטכייפ יד טקוק למיה ןעיולב-קילָאטש ןופ
 ;ןייש טכוז-בלעג עקידלבענ ריא סיוא טלַאפסַא ןעיורג ןיא טסיג ןוא
 .יירפ-רעלדָא ךיז טגָארט ןטפול ןיא לדנקלָאװ רעיורג ןוא זנָארב ַא
 ."...ייב-דוג ..ָאלַאה,, :טכייק ןוא ףיוא ךעלגױא-סעברַא עלעג יד טביוה יז

 ןייגרַאפ ןוז יד טמענ רעיומ ןעיורג םענעי רעטנוא טרָאד ...דלַאב ןוא

 ,'יירשעג-קרַאמ יד ךיז ןשעלרַאפ טניוו ןיא טכיל עקידנשָארג יו

 ,ילב יװ טקניז ןוא ,טקניז ןוא סַאג רעד ףַא טלַאפ טכַאנ ערַאס יד

 .."יַאבידוג ..ָאלַאה,, :טקניוװ ןוא טקנילב ןוא ףיוא טמַאלפ ּפמָאלךױסַאג רעטשרע רעד

 ,דימ ןוא ליפ רעדנַאנַאפ ךיז ןסיג ,ןעמָארטש ןשטנעמ ענרומכ ןוא
 ,דילרךסַאג ןטצעל ןייז ךיג ףיוא טּפַאלק לגרָא רעקירעזייה רעד

 .ירעקשוש ַא טימ ךיז טגָאלק ןוא סָאװ טציא טלייצרעד םיוב רעקנַארק רעד

 ..."יַאב-דוג ...ָאלַאה , :לַאג ןוא טפיג טימ סיוא טעקַארק ןוא ןייֵא ךיז טרעה יז

 טכַאנ-ןטימ יד טפור סע

 (טנעמגַארפ)

 .טכַאנ ןטימ יד טפור סע ,טכַאנ ןטימ יד טפור סע

 : טכַאמעגוצ ןגיוא טימ ןייא ךיז רעה ןוא גיל ךיא

 -- :וצ ךיז רעה ךיא ..ףיט טמעטָא ךשוח רעיורג רעד
 ?ור רעקידמולח ןיימ ןופ ןעמיוצ יד טכערב רעוו

 .טכַאנ ןטימ יד טמוק סע ,טכַאנ ןטימ יד טמוק סע
 -- טכַאמענוצ ןגיוא טימ ןייא ךיז קוק ןוא גיל ךיא
 ךס ַא רעמ וטסעז ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ
 -- ךַאװ ןוא רָאלק ןגיוא טימ טסעז וד יװ ,ךשוח ןיא
 טלַאּפש ןוא ,ערעטצניפ יד ,טכַאנ יד ךיז טעדיױה סע
 טלַאפ ןוא טלַאפ ןוא לייט טנזױט ףַא ךיז רעדנַאנופ
 טלַאּפשךברוח רעדעי ןופ ,לייה-ךשוח רעדעי ןופ
 .טלַאטשעג טכַאנ עדליו ַא טקעלּפטנַא ךיז ןקָארשעצ
 ,סױא ךיז שינרעטצניפ ןיא טשימ היח ןוא שטנעמ ןוא
 ;סױרַא טערט שינעעזרַאפ טסיוװ ַא ,סנייא ךָאנ ,סנייא ןוא

 ,זױמ ַא ןופ ךעלסיפ טימ עציבאב עטלַא ןַא
 ,סיורג יד עלעצעק ַא יװ ,ןקז רעסייוו ַא

 ,ףוע ןַא ןופ ךעלסיפ טימ סקופ רעטיור רעדליוװ ַא
 ףָאש ַא ןופ ןגױא עליטש סימ ףלָאװ רעיורג ַא

 ,בייל ַא ןופ סעלדוק טימ טרָאכ רעטרַאדעגסיוא ןַא
 .ביוט ַא ןופ לגילפ טימ גנַאלש-רעּפַָאלק רענירג ַא
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 עי גָא לָא טנַא

 טלַאּפש ןוא ףיונוצ ךיז ךשוח סָאד טשימ רעדיוװ זוא
 טלַאפעצ ןוא ךיז ףיונוצ טסקַאװ ןוא ךיז רעדנַאנופ
 טקעלּפטנַא קידעקערש ןוא .לייט רעטנזיוט ףַא יינ'ס ןופ
 .טלַאטשעג-טכַאנ רעדנַא ןַא קילבנגיוא ןדעי ךיז

 גרעב יד ןיא

 .ךַאװ ןוא גיל ךיא .טכַאנ רעבלַאה םוא

 ,ךַאד ןיא טסַאה טימ טקיױּפ ןגער א

 ,יילב יוװ ,רעווש רעטצנעפ ןיימ רַאפ ןוא

 .ייברַאפ ךיז ןרַאש ןקלָאװ יד

 זױל ךיז טסייר למיה ןופ ץילב ַא

 .זױה סָאד םַאלפ ןעיולב ןיא טליה ןוא
 טכַאנ רעד ןיא ץעגרע רענוד ַא

 ..טכַאל --- סערַאמכ יד ןיא ןטלַאהַאב
 ,סייו ךיא ,ליטש ,קיאור גיל ךיא רָאנ

 ,זייב ןייק ןעשעג טינ טעװ רימ זַא

 ךַאד םעד ןופ לקניוו ַא ןיא ןעד

 העש עטוג יד

 ,ָאטינ ךָאנ יז זיא רעמָאט
 -- העש עטוג עטשטנעבעג יד

 .ךָאנ ןעמוק ,ןעמוק יז טעװ
 ,ךָאד יז זומ ןעמוק םערָאװ

 :טרַאװרעד יז ךיא בָאה ןטכענ

 !טרַאנעגּפָא ,ןעמוקעג טינ
 .טיה ןוא טרַאװ .ךָאנ טנייה ךיא טרַאװ
 -- !טיג יז טמוק רעבָא רעמָאט

 רעטלַא ןיימ טביילב

 ךַאװ טגיל ,ךיא יוװ .,רָאּפךבױט ַא

 ,טכַאמרַאפ-בלַאה ןגױא טימ ,טרעה ןוא
 .טכַאנ רעד ןופ םערוטש ןיא ןייא ךיז

 ור יד טסענ ןופ ץילב ַא טביירט ןוא

 וצ ךיז ליטש ןטייווצ םוצ סנייא טקור
 טכאז ןוא טרַאצ ,עביל טימ טמורב ןוא

 ..טכַאװ ןוא יירטעג ךיז טעילוט ןוא

 ,טסעגרַאפ רימ ןָא טָאג ביוא :רעלק ךיא

 .טסענךביױט סָאד ךָאד רע טקנעדעג

 רַאה רעד ,טָאג טעוו תוכז רעייז ןיא

 .רַאפעג ןופ ןטיה ךימ טכַאנ יד

 ;ךָאנ ךיא טרַאװ ,ןגרָאמ ךיא טרַאװ
 ;ךָאד יז זומ ןעמוק םערָאװ

 ,טכַאנ רעבלַאה זיב טעה ךיא טרַאװ

 ,טכַאמעגפױוא ןריט טימ טרַאװ

 -- טכיל ַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןָא דניצ
 -- טכירעגמוא יז ןעק ןעמוק
 ,ףוס ַא טכיל ןטצעל םוצ טמענ
 -- ףָאלש רעד ךימ טקיטלעוװרעביא

 .ָאד רעגייז

 ;העש עטוג יד רימ ןָא טגָאלש
 ..ךָאנרעד טעה ,רעטעּפש יז טגָאלש

 -- רעבָא ןעמוק

 ַאינָאד ןוא ןד

 עצרַאװש ךעלהאּפ ייווצ טָאה ןד
 .ּפעצ ענעדלָאג ייווצ ַאינָאד ןוא
 לטעטש ןופ יולע רעד זיא ןָאד
 .ּפעטס ןופ חכלמ יד ַאינָאד ןוא

 .ךָאד יז

 לזיילק ןיא ןעניגַאב טייג ןד
 ,ףָאלש ןופ טערַאמכרַאפ-בלַאה גיוא ןייז

 ןעמערב יד ףיוא ןוז טימ  ַאינָאד
 .ףָאש עריא סױרַא טביירט ּפעטס םוצ
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 עקשוטסַאּפ יד ןָא טנגעג ןד
 ,ּפָארַא ןגױא יד םוטש טזָאל ןוא
 לכײמש ַא טוט טמעשרַאפ .,ַאינָאד
 ...ּפָאק םעד רעטנורַא ליטש טזָאל ןוא

 ךיז טיצ'ס ןוא ןענרעל םייב טציז ןד
 ,ףוס ַא ןָא גנַאל סעּפע גָאט רעד
 עקנָאל ַא זיא טַאלב סָאד :םיא טכוד'ס
 ..ףָאש עדערעשט ַא -- תויתוא יד

 עדַאטס ריא ךיז טיה יז ַאינָאד
 טכַארט ןוא רעמעל עטלזיירקעג
 ,ענייש ךעלהאּפ ןופ סעּפע
 ..טכַאנ יד יװ ץרַאװש ,עטלזיירקעג

 לזיילק ןיא ךעלגעט-גָאט טייג ןד

 .ּפעטס ןיא ךעלגעט-גָאט ַאינָאד ןוא

 עצרַאװש ךעלהאּפ ייווצ טָאה ןד
 .ּפעצ ענעדלָאג ייווצ ַאינָאד ןוא

 סעדורה

 עמעָאּפ ַא ןופ ןעלטיּפַאק
 ווירב רעד

 ןטילש ןרעווש ַא ןופ ןעגניז רעטיול ןוא ףרַאש ַא
 ,טלעק רעקידרעטניװ ןוא טכַאנ רעסייוו רעד ןיא
 .טלעטשענּפָא ךיז בוטש סרענלימ הנקלא ןופ רעיוט ןרַאפ טָאה
 ייוצ לוויטש עסיורג ןיא סיפ ערעווש ,עקידלצעלק ןוא
 .יינש ןטעװעטרַאהרַאפ-טסָארפ םעד לעוװש םוצ זיב ןבָאה ןכָארבעג

 ריט רעביוט רעד ףַא ךיז טגייל ןסיורד ןופ ּפַאלק רעטקַאהעגּפָא ןקורט ַא
 -- :ריא רעביא ןעגנעה ,גנַאלקּפָא ןַא ןָא ,טרעווילגרַאפ טביילב ןוא
 ..סטכעלש ןגעוו האובנ ַא סעּפע ,הרושב עדנילב ַא
 טעב עװעלשידַאי סָאד ףיוא ךיז טּפַאכ לביטש םעד ןופ ללח ןלעקנוט ןיא
 ,ץכערק ןקירעזייה ,ןגנַאל ַא סױרַא טזָאל ןוא
 סיפ ייווצ ענערעיעצ ,עסעוורָאב סהנקלא
 ,דרע רעטרַאה ,רעטלַאק רעד רעביא ךיז ןעקסַאילפעצ
 טנעה ערעווש ןוא עקיכָאנק ענייז ןשיווצ ןופ
 ,ןיורב-לקנוט רעװַאשז יװ ,ףיוא טייג
 .טנעוו ריפ עטעקַאנ יד ןיא ּפמָאלטכַאנ ןופ םַאלּפ רעד

 ,טנַאװעגטעב ןכיײװ-םערַאװ ןיא זדלַאה ןזיב ,דבכוי ,בייוו סהנקלא
 טנַאּפשעג ןייא ךיז טרעה ןוא ריט רעד וצ ןגיוא יד ,טציז םינּפ ןקָארשרעד ַא טימ
 .טכַאנ רעקידרעטניוו ןופ ןעמעטָא םוצ ,ריט רעד ףַא ןעקוטס םוצ
 .ץלירג ןקידהזנור ַא טימ לגיר רעד ףיוא טעּפירקס זיוהרָאפ ןיא
 -- ריט עקידנטסוה יד ךיז םָאטּפַאר טנפע'ס ןוא לַאפ ַא ,לַארּפ ַא --- ךָאנרעד
 .טלַאק ןוא סייוו ,ןקורט --- ןליונק עקידלזיירק ןיא טסָארּפ ןקלָאװ ַא
 ,טלַאטשעג קידלסעפ סהלגע-לעב היננח --- טליהעגנייא ןליונק יד ןיא ןוא

 !טסָארפ ַא ,טסָארפ ַא סָאד ןיא ,יִא ,יִא ! ךייא טנװָאנ טוג --
 ;טסוה ןקידנכייק ַא ןיא ךיז טײגרַאפ ןוא היננח סיוא טגניז
 .טזָאלעגסױא ךיז םיא םעטָא רעד טלָאוװ'ס יװ ,יולב ןוא ןיורב טרעוו
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 עי ג ָא לָא ט נַא

 :טכַאדעג טינ ןדיי םוש ןייק רַאפ םיא ייב ַאזַא םזַאּפס ַא
 ..טסורב רעד ףַא ךעלרעווש סנטצעל ךיז םיא ןגייל ןטלעק יד
 ,רָאי עגנַאל וצ םיא ,טעקיכאקעג ָא-ױזַא טָאה ,םולשה ויל' ,רענייז עטַאט רעד

 -- קידנציז ענילעק רעד ףַא -- ןברָאטשעג ןוא טרעדנוה בורק זיב

 ! רָאה עיורג קיצנייא ןייק --- ,דרָאב ןיא ,ליומ ןיא ןייצ עלַא טימ

 :טגָאז ןוא קַארכ ןטיירב ַא טגנַאלרעד ,סיוא ךיז טסוה היננח
 -- ,טנַאּפשעגנײא עניימ םיסוס יד בָאה'כ רעדייא ךָאנ ,גָאטרַאפ ---
 -- ..ויוה ןיימ וצ קידיימש סעּפע ךיז טדיינש ענייד עמַאמ יד :קוק ַא וט ךיא

 :טנַאה עטכער יד ענעשעק-םיזוב ןיא ךיז וצ ןײרַא ייברעד טקור רע

 טרעוועג טייצ עשּפיה ַא .טכוז ןוא ךיז טערבָאב ,טרעטשינ רע
 :טרעװנָאק ןקידורב ,ןטשטיינקעגסיוא ןַא טרָאד ןופ סױרַא טמוקַאב רע ןענַאװ זיב

 ,טקישעג ריד עמַאמ יד טָאה ,עצדרעס-דבכוי ,סָאדדָא --
 ..ןײרַא טנַאה ןיא ריד רָאנ ןרעדנַא ןייק ,םשה ןעמל :טגָאזעגנָא רימ

 -- :טשימעצ בלַאה ןגױא טימ ןָא הלגע לעב םעד טקוק דבכוי

 -- -- ָאװ וצ קנַארק ץעמע הלילח ,ןיורק היננח בר ,ןפָארטעג םייהרד ןיא טָאה סָאװ --

 :קערש יד ריא היננח טגָאלשעצ -- !ענעדיי וטסדער סָאװ --

 .שירפ ןוא קרַאטש ןוא טנוז'ג עלַא ,ערה ןיע ןייק ,ןענעז יז --

 ...טשינוצ לָאמַאטימ ,םיצולּפ ןרָאװעג זיא סלדנייש ךודיש רעד --- רעמ טינ ,רעמ טינ

 ! טסָאקעגּפָא ןומטמ ַא רָאג ,ןעמ טגָאז ,םענייד ןטַאט םעד טָאה ךודיש-סוחי רעד

 -- טכַארטעגסױא ,םענדוקסַאּפ ַא ,לובלב ַא ...טדערעגנָא ,אנוש ַא ,רעצעמע טָאה

 .טזָאלעגּפָא ךודיש םעד דימו ףכית ןוא טרעהעגוצ ךיז ,סױא טזייװ ,רעקינלעצ לװַאז טָאה

 .יינש ןקירָאיַארַאפ םעד יו ,טקנוּפ סע טרעה ןעמ רָאנ ..לטעטש סָאד טדער טציא

 ..! יא ןזָאלבעגסױא ןַא ,ייא ןזָאלבעגסױא ןַא טרעוו .רעגניצ עזייב ,סעקינתוליכר

 .עגרעבלעק ,עסיורג ,עטַאװעמת ,ןגױא טימ םיא ףֵא טקוק הנקלא

 .ײלרעלַא ןברַאפ ןיא ךיז ןטייב וצ ןָא ןביוה םינּפ סדבכוי ןיא ןטולב יד

 טייקטלמוטעצ ריא ןקעדרַאפ טבורּפ יז

 .:םיא רַאפ ןרעפטנערַאפ ןטשרעּפמָאלק ךיז טמענ ןוא

 -- !ײט לזעלג ַא -- שטָאכ ...?ןפנָארב לסיב ַא ...קירעגנוה יאדװַא ןייז טזומ ---

 ,טייצ עקירעביא ןייק ייסייוו-ייס בָאה'כ ,ריד הגאד ַא --- :ּפָא ריא טגָאלש היננח

 .דירַאי םוצ עטלַאב ןיא גָאט ךָארב ןייז ףרַאד

 -- .טיײוװ ,ריד לָאמ ,עקַאט זיא'ס -- ןוא ךעלרעווש זיא געוו רעד

 טיצרַאפ ןוא ענייז םידי ענערעיעצ יד ןיא ןָא טײּפש ,טסוה ַא טיג רע

 קירטש ןטַאװעשטָאלק םעד ךָאנ רעפייטש ןדנעל יד םורַא

 .טירט עקידנעשטּפָאט ,ערעװש טימ ריט רעד וצ ךיז טזָאל ןוא

 ריט עקירעזייה יד ףױא טכַאמ ,ךָאנ םיא טנַאּפש הנקלא

 .ריא רעטניה םלענ רעטצניפ רעד ןיא ןרעוו עדייב --- ןוא

 טרעװנָאק ןקידורב םעד ריפַא קנילפ ןשיק ןרעטנוא ןופ טּפַאכ דבכוי

 .יטצרַאהַאב ןוא ןסָאלשטנַא ,ליטש טנעייל יז .טנעה עקידרעטיצ טימ ףיוא םיא טסייר ןוא

 :וירב ןופ טימ רעד ןיא תורוש עמסַאּפ ַא ףַא ןלַאפ עריא ןגיוא יד

 !דניװ ןוא רימ זיא טסיוװ ...רעסאוו ןפַא למיוב יו ףױרַא זיא תמא רעד ---.
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 ..,טצרַאװשרַאפ רעמינּפ יד ןעמעלַא זדנוא טָאה ,הפוצח יד ,לרעטסעווש ענייש ןייד
 !?דניק ןיימ ,טסײטשרַאפ ,וד םעדכָאנרעד ...טָאג רעירפ---,זיא ...סַאג רעד רַאפ ךיז םעש ךיא
 -- טייצ ענעטלָאשרַאפ יד ןעמוק טעוו'ס זיב ...םייוג ןשיװצ ,טרָאד ...ףרָאד ןיא
 .טייל ןוא טָאג רַאפ ,לרעטכָאט ,קיטײוװ םעד ןוא השוב יד בָארגַאב
 ןױש ,תומה-ךאלמ רעזדנוא ,סעקיורפ לרעב יב זיא רענייד עטַאט רעד
 ןעוװעג ךָאװ יד לָאמ עטייווצ סָאד
 .ןעזעג ךיױא ךיז ,ןַאטַאלרַאש םעד ,ןעקמלושמ טימ ,םענייז טישכת ןטימ ןוא
 ..דמעה םוצ זיב ןָאטסױא ךיז ,ןענוכשמרַאפ ּפעק יד טלָאװעג ךיז ןבָאה רימ
 -- :טדערעגסױרַא ךיז ןופ לַאג יד ריש ,םיחצור יד טימ טהנעטעג
 2 - - !טג ַא ןייז לָאז --- ךָאנרעד ןוא ןלעטש הּפוח ַא שטָאכ םינּפל

 גנַאל טינ טמענ סע .ץלירג ַא טימ לגיר רעד טלַאפ ,יז טרעה ,זיוהרָאפ ןיא
 ײנש ןטעװעטרַאהרַאפ-טסָארפ םעד ףַא ןרעה ךיז טזָאל רעדיוו ןוא

 ..גנַאזעג טכַאנ רעטיול-קיטכיל סנטילש-הלגע-לעב ןרעווש םעד

 טכַאנ עקיאורמוא ןַא

 טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא רעגעלעג ןייז ףַא טָאה הנקלא
 ךַאילש ןפַא ךעלקעלג סווַאטסירּפ םעד ןופ ןעגנילק סָאד טרעהעג
 | .טכַאמעגוצ טינ גיוא ןייק טימ ןיוש טָאה ןוא
 .קַאמשעג רָאג טינ ייס-יוו-ייס סנטצעל ךיז טּפָאלש םיא
 ,?יָאװערַאּפ, םעיינ ןייז טזָאלעגקעװַא טָאטש ןיא טָאה סעקטַאט לװלעוו טניז
 .ױג ןטכער ןייק לימ ןיא ךיז ייב ןעזעג טינ ןיוש רע טָאה
 טגנערב סָאװ ,לרעױּפ םערָא ,עטַאװעינדילז סָאד זיולב ןבילבעג
 ,ליקוק בלַאה רעכעה ,האובת לסיב'ס לקעז םניא סעצײלּפ יד ףַא ןּפעלשוצ
 -- !"ףוגה לעב, ןימ ַאזַא ןופ היחמ ענייש ןבָאה עקַאט סע ןעק ןעמ
 !לימ רעיינ ןיז טימ םענייאניא ,רָאי ַאזַא סעקטַאט לוולעוו ףַא

 .טנוה ןעיירטעג ןוא ןטלַא ןייז טגָאלש ּפָאקָארּפ ןכש יװ טרעהעג רע טָאה גָאטרַאפ
 ,ּפַאלק ןדעי סּפָאקָארּפ רעטנוא ןופ טצעזעגסױרַא טָאה רעמָאיעג עשהיח סָאד
 ...טנוּפש ןטרירעג ַא רעטנוא ןופ ןייוו רעקידװעליּפש יו
 יו ,טרעױבעגנײרַא ךיז טָאה שטיווק רעפרַאש רעטצעל ַא
 ;טפולדךגרָאמ רעפייטש רעד ןיא רעיובגע ןַא

 .טכירעגמוא ןכָארבעגּפָא ךיז ןוא טרעױבעגנײרַא

 טכידעג ןוא קיכליה ,ןטסָאמעג -- ּפעלק סּפָאקָארּפ רָאנ

 -- :ףוג ןקידנקוצ םעד ףַא ןבָאה ןלַאפ וצ טרעהעגפיוא טינ
 -- !?ַאה ,קיצניוװ ,ןקיטש תופוע קיצניװ ריד---

 !ַאנ ,הלבנ ,ריד עשזדַאנ -- ,ָאט -- -- !טסולגרַאפ עלעסּפעש ַא

 ,ירפרעדניא םענעי ןטימעגסיוא ּפָאקָארּפ ןכש םעד טָאה הנקלא

 ;יק עקידנעלמירד יד רַאפ רעביצ ַא טשימרַאפ רע טָאה שינעליײַא ןיא
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 ,ליטש ןוא ךוטַאק ןופ תופוע עקידנעקשטָאװק יד טזָאלעגסױרַא

 ,לימ ןיא קעװַא סיפ עדימ ,ערעווש טימ ,רענעסעגעג-טינ ַא
 ,ירפרעדניא םענעי ןיא זיוה ןרַאפ ךיז קידנליּפש ,לשריה רעניילק רעד

 -- טױלּפ עמַאס םייב ןעזרעד טכירעגמוא טָאה

 טגיל טערונעגנייא עדרָאמ רעד טימ עטַאל רעד ףֵא ןוא ,יינש עטַאל עטיור ַא

 !טױט -- ךעלגעוואבמוא ,ןגיוצעגסיוא ,קידור ,רבח רעטלַא ןייז

 ןיטש ןבילבעג טמיילעג יװ לגניי רעד זיא עגר ַא
 טרַאּפשעגנײרַא ןוא טנפעעגפיוא סנייז לױמ סָאד רע טָאה ךָאנרעד

 ןייצ עסייוו תורוש עדייב ענייז ןשיוצ לטסיופ עניילק סָאד

 .ןייוועג ךעלרעמָאי ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ןוא

 טכענ עיולב

 .טמוק ענייש זַא טסואוועג ןיוש טָאה ףרָאד עצנַאג סָאד טעמכ

 ,טלעוװ רעד רַאפ ןזייוואוצסיורא ידכ ךיז ןסיילפ וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה דבכוי

 ,דיירפ-רעטסעווש יד ץרַאה ןיא ריא ייב זיא סע סיורג יו

 ,דייר עריא ןיא סָאמ עדעי ןריולרַאפ ,לָאמַא ףַא סעּפע יװ ,יז טָאה ייברעד

 :טמורבעג קידהחיצר ןוא ןזָאלבעג דנַאנַאכָאנ ךיז טָאה רעדיוו הנקלא

 !טמוק הרש עמַאמ יד --- !טייקיניילק ַא רָאג ,רענייד ןעבָאב רעד ףַא הלודג ַא --

 ,גערב-חרזמ ןמורַא ךיז ןלעטש ןוא עטלטיוררַאפ ףיוא ןעייטש סנגרָאמ יד
 .געט-גנילירפ עסייוו-קיטכיל עייר ַא ןיא רעדנַאנופ ךיז ןענערב ןוא
 -- ,עכעלבליק שטָאכ ,ןטנװָא יד
 .דרעוװש רעפרַאש ַא ןופ ץנַאלגּפָא רעד יו ,טסנרע ןוא יולב ךָאד
 --: ,עלעקנוט שטָאכ טכענ יד
 ,דרערד רעביא עטייוו ןעלמיה וצ ,ענעדלָאג ןטפיטש טימ ,ענעגָאלשעגוצ ןעגנעה ךָאד

 ,טורַאב טכענ עכלעזַא ןיא ןפָאלש ןעק רעװ --- ,זיא
 ?טולב םענערעיעגפיוא ןיא ריד ייב טגניז ןרעטש עסייוו ןופ ןייש רעד תעשב
 -- טכַאמעגוצ ןגיוא יד ןוא ןדָאל יד --- רעקיאור ַא ןעמולח ןעק רעוו ןוא
 ...ןייגרַאפ ןיא רעמיוב ענירג-ךעליולב ןצפיז רעטצנעפ ענייד רעטניה זַא
 ..טכַאל ןוא ,טכַאל ןוא לַאװק-רעסַאװ ַא ךיז טלגרָאג ץעגרע סעלַאקס יד ןיא ןוא

 -- טכַאנ רעקידנרַאג ןימ ַאזַא ןיא ןפָאלש טינ ןעק דבכוי זַא ןוא

 ,ייס-יוויייס ןױוש טָאה יז .טינ שודיח ןייק רָאג זיא

 ,טכַאמעגוצ טינ גיױא ןייק טכענ לפיוו טרָאד טסייוו רעוו
 ..ּפָא רעיוט ןרַאפ ךיז טלעטש עדמערפ ַא רופ ַא יװ ,ןעמ טרעה טינ טפַאלש ןעמ זַא ןוא

 ..ןוא סעּפע ןיא ךיז ןעמ טנָאמרעד

 ּפָארַא טעב ןופ ,דמעה ןליוה ןיא ,עסעװרָאב ַא טגנירּפש עמ

 ;ריטױסיױרד םוצ ךיז ןעמ טזָאל םודנעּפ-םודנעה ןוא
 טומ טימ ןָא ךיז טמענ עמ ,טנַאה רעד ןיא עקמַאילק יד טּפַאכ ןעמ

 /  ףיד ןגעקטנַא טקנוּפ ןוא ריט יד ףיוא ןעמ טלַארּפ ךעלטיירב ןוא
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 ,דלַאה ַא טגָאמרַאפ טולב ןוא שיילפ ןגייא ןייד זַא ןוא

 -- ךייו ןֹוא טַאלג טעמַאס יװ ,סײוװ רָאמרַאמ יו ,זיא סָאװ
 םיא ףֵא ףיױרַא טינ ןעמ טלַאפ עשזייוו ,עשזייוו זיא

 ?ןייוועג קידהחניחת ַא ןיא טינ ךיז ןעמ טײגרַאפ יװ ןוא
 ץרַאה סרעטסעוװש ַא ןופ ךָאד ןעק ןרָאצ ןוא רעצ רעטסערג רעד

 !?ןייטשלזיק ןטלַאק ,ןטרַאה ןייק טרָאפ ןכַאמ טינ

 !טולב ןוא שיילפ ןגייא ןייד -- ענעגָאלשרעד ַא ,עכיילב ַא -- טייטש וטסעזרעד

 ּפָא ךיז טוט ןסיורדניא ריט רעד רַאפ סָאװ טרעה הנקלַא זַא ןוא

 ..טײטַאב סָאד סָאװ ןיוש רע טייטשרַאפ

 ּפָארַא טעב םנופ סעקטַאג יד ןיא ןוא רעסעװרָאב ַא טכירק ןוא

 ןעיטש רעטסעװש עדייב יװ ,טעז רע ןוא ןּפָא טייטש ריט יד זַא ןוא
 -- טקירדעגנײרַא ןרעדנַא ןיא סנייא ןפייר טימ יוװ ןעמונעגמורַא
 ..טקיּפ ,טלציק ,טלבַארג לגרָאג ןיא םיא ייב יו ,סעּפע רע טליפרעד

 -- טכַארבעג דיירפ יד ןוא טעמוא םעד בוטש סנדיי םוצ טָאה סָאװ ,יוג רעד
 טכַארטַאב --- ןייש רעקידהנבל ןופ רעסייוו ַא סיפ זיב ּפָאק ןופ
 "!!טייל ענעי, רָאג ,טיהַאב טָאג ,טינ סָאד ןענעז יצ --- :דליב ענדושט ,ענדָאמ סָאד
 ןעמלצ וצ ןָא ךיז טביוה ןוא ךיז לרע רעד טקערשרעד ןײילַא רָאנ הבשחמ רעד ןופ
 !טײּפש ןוא ,טײּפש ןוא ,טייּפש ןוא רע טעשטרָאװ קידנעמלצ ןוא

 ץמח תקידב

 קינָאלאּפ םענרעצליה םעד ןיא .רעביטש עקידחסּפ .טנוװוַָא

 ;טױרב לקיטש עטצעל סָאד טלַאפ טנעה ןוא דרעב .ןדיי עסיורג

 תולד ןּפָארט רעטצעל רעד טפירט סנטָאש עיורגילקנוט ןפראוו

 ..טיונ רעקידעכָאװו רעד ןופ .טנעו עססייוועגסיוא יד ףָא

 ץמח לפעל רעטצעל רעד טפָאלש ץמח ךעלקערב יד טײרּפשעגסיױא

 ..זיוה ןופ עלעקניוו ַא ןיא .םורַא ךעלעקניוו יד ןיא
 רעגייז רעד ץוח -- טלמירד סעלַא ןסעגרַאפ ןיוש ןוא ...טגיילשצ טשרע

 .יזיֹומ עקירעגנוה יד ןוא ..םוטעמוא יײז טכוז עמ ןוא

 סעגר יד ליטש רעגייז רעד טלייצ ,לפעל ַא טנַאה רעקניל רעד ןיא

 -- דיירפ-בוט-םוי ןוא ךָאוו ןשיווצ -- : טכיל ַא טנַאה רעטכער רעד ןיא

 טעשזירג לקניוו ןיא זיומ יד ןוא !ץמח לקערב ַא ךָאנ זיא טָא

 .טייהרעליטש תולד לטששער'ס ! טכירעגמוא ךיז טכוזעגּפָא

 לעווש ןפַא

 ןיירכ טימ יִאלס ַא געט עטשרע יד רַאפ ןבירעגנָא ,ץמח םעד טנערברַאפ טָאה הנקלא

 .שטשרָאב ןקידחסּפ ןטיור-ילקנוט טימ סברַאפרַאפ טכער םיא

 ;ןייב עמַאס םוצ זיב טָא ךיז טצערַאּפעגסיױא ּפירקָא ןסייה טימ ךָאנרעד

 טנעה עװָאקשטַארוב ,עסיורג יד ןופ לגענ עצרַאװש יד ךיז ןטינשעגמורַא
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 :טדנעוװעג ךיז ןעלשריה וצ ,ךייוו ןוא ליטש רָאנ ,םורב ַא טימ ןוא

 .דמעה ןשַאוװעג-שירפ ַא ליו עטַאט רעד ןזַא ,רענייד ןעמַאמ רעד גָאז ייג --

 ,טרָאװ ןייק קידנדיר טינ טגלָאפעגסױא ןליו סכלמ םעד טָאה דבכוי

 ..!לָאמוצ ךיז ןשױװצּפָא וליפַא זָאנ יד טיײצ ןעד טָאה יז

 !טרָא ןיק ףַא טינ טײטש רע --- גָאט רעד ןוא טעברַא ליפיוזַא

 טמיורעגפיוא לביטש ןיא ןוא ןוויוא םייב ךיז טערָאּפא טָאה דבכוי רָאנ יװ

 ..קַאמשעג ךיז ןעמונעג ןוא רענייב עגנוי סלשריה וצ ךיז ןעמונעג יז טָאה

 ףייז וצ רעהעג'ס יװ לּפעק'ס ןגָאװצעגסױא ,טערַאּפעגסױא םיא טוג רעסַאװ עסייה טימ

 .טרָא ןַא ףא ןענַאטשעגנייַא טינ זיא :םערָאװ ַא יװ ךיז טיירדעג טָאה רעניילק רעד

 ..קַאב ןיא םעלפ ַא ,ךרוטש ַא ,ּפינק ַא --- טגרַאקעג טינ םיא טָאה ענייז עמַאמ יד

 טרעוו ַא רַאפ סָאד טָאה סָאװ --- :ביל רַאפ ץלַא ןעמונעגנָא רעבָא סָאד טָאה לגניי סָאד

 ;טכַאמעג םיא חסּפ ףַא טָאה עמַאמ-עטַאט סָאװ ,לרוטינרַאג םעד יבגל
 !טכַארבעגּפָא סָאװ רָאנ םיא טָאה רעטסוש עמרָאי סָאװ ,ךעלעוויטש ענייז יבגל

 ;סקַאװ ןסיז:םערַאװ ןֹוא טכָאיד ,רעדעל ןשירפ טימ טקעמש'ס יװ !יַא ,יַא -
 | ,טעקשַאק ןקיטנַאק-טכַא ןייז יבגל טרעװ סָאד זיא סָאװ
 ?טכַארטעגסױא ןגעווטענייזנופ רָאנ עקַאט ןוא ,ּפָאק ןופ ןײלַא טָאה רענשזריק עינוק סָאװ

 ,דמעה ןסייו ןפַא עטמעקעצ:טיירב ַא ,דרָאב יד ,רענעשַאװעגמורַא ןַא ,הנקלא

 ,סיפ ןזיב ּפָאק ןופ קידבוט-םוי ,רוחברתח ַא יװ ,רעטצוּפעגסיױא ןַא

 ;דמערפ רעד ןיא סעּפע יװ -- םייה רעד ןיא ךיז ייב טליפרעד ךיז טָאה
 ,טימ רעד ןיא רעטכײל עטצוּפעג ענרעבליז יד ןוא רעטײרּפשרַאפ-סיװ ַא שיט רעד

 ;ןייוװ ןקידנעלקניפ טימ ןיפַארַאק רעטליפעג רענעלָאטשירק רעד ,תוסוכ עקידנלַארטש יד

 ;ןיש-טנװָא ןטױר ןיא טלַארטשעצ שיט ןטײרּפשרַאפ-סיײװ ןפַא רעבליז לסיב סָאד
 ּפָאק ןפַא לכיט ןטמילבעג דייז ןיא ,דיילק סַאלטַא ריא ןיא ,ןיוש טציא ,דבכוי

 ,דלָאג םענייר ןופ ךעלגניריוא יד ,זדלַאה ןפַא לרעּפ לרינש םעניד ןטימ ןוא
 ..ּפָארַא קידועמעש ןקַאב עזָאר-ךעלטַאמ עריא רעבירַא ךיז ןעלבמָאב סָאװ

 ..גנַאל ןיוש ,קירוצ גנַאל ןיוש ...לָאמַא ןעזעג ואוו יז טָאה רע זַא ,ךיז טכוד םיא

 ךיז טענימ סָאװ ,עלעגניי עניילק ָא-סָאדיָא-טָא םיא זיא שימייה:-טנעָאנ זיולב
 .גנַאגרעטנואנענוז ןופ םַאלּפ ןטצעל ןיא ךיז טלטױר ןוא םיא ןופ טייוו טינ

 .טכוזעג ָאד לביטש ןיא ןצעמע טלָאװ רע יו ,םוא םיצולּפ ךיז טקוק הנקלא

 !דניק ,עמומ יד ןײרַא ףור -- ןעלשריה וצ קנואוו ַא טיג יז .ןָא ךיז טסיוטש דבכוי

 !!דניצַא קעװַא סָאד ןעמ טייג זיא ,ָאד טעברַא ליפױזַא -- םורב ַא טוט הנקלא

 ,.טייוו סינ ָאדיטָא ..סיױרַא טשרע יז זיא ..ןרָאװעג טוג טינ ריא ,ךעבענ זיא'ס --

 ןֶא ןגױא עסיורג יװצ טלעטש רע .ץרַאה ןיא קכָאיט ַא טוט ןהנקלא
 !?טײצ ןיוש ןעד זיא'ס ..!!רָאג ..!רדס ןטשרע םוצ ...?טסייה סָאװ ---

 :ץפיז ןרעװוש א טוט ןוא ףיוא ןגיא עטכייפ יד טביוה דבכוי

 !רעצ ןופ סױא שממ ךָאד טייג יז !טױט רעד יװ ,ריא זיא רעטיב רָאנ ...טינ ךָאנ --
 .גָאלק רעכעלרעניא ןופ ףיוא טרעטיצ ןוא טנעה עדייב ןיא ּפָאק םעד טּפַאכ יז

 :קידמינונחת ,ךייוו ןהנעט ןָא טביוה ןוא טנעה עבָארג יד טריפעצ ,רעטלמוטעצ ַא ,הנקלא

 ! רַאג -- ןיוש ַאש ,ונ ? טסנייװ וד סָאו .ןענייוו סָאד טפלעה עשז-סָאװ ,זיא ---

 !!רזג ןימ  ַאזַא ,רזג ַא ..?ןָאט ןעמ ןעק סָאװ ,ונ ...םימשהדזמ ...טרעשַאב
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 .טנייטשרַאפ ריא ,ךעבענ ,זיא ץרַאה סָאד -- ךיז דבכוי טקיטש -- טינ טדער יז --
 ,טגײלעגנײרַא טעב ןיימ ןיא ךיז יז טָאה טכַאנ עטצעל ָאד
 .טנייוועג ןײרַא גָאט ןזיב ןוא ,דניק ןקָארשעגנָא ןַא יװ ,טעילוטעגוצ ךיז רימ וצ

 ,טירט עטייוו ,עטלײַאעג טרעהרעד ךיז ןבָאה ןסיורד ןופ

 ,טכיל עקידבוט-םוי עריא ןדניצ ןבױהעגנָא ןוא שיט םוצ וצ עקנילפ ַא זיא דבכוי

 ,לָאמַאטימ ךיז ןָאטעג ףייטש ַא ,ךעלרעייפ עניורב טימ טמַאלפעגפיוא ןבָאה ןטיונק יד
 טכיזעג טכייפךרערט ריא טנעה עדײב טימ טקעדרַאפ טקישעג טָאה דבכוי

 ,לוק ַא ףא ךיז טנייװעצ ףוס םוצ ןוא ןעשטּפעש ןבױהעגנָא ןוא

 איבנה והילא

 (טנעמגַארפ)

 דיירפ עקידבוט-םוי יד טָאה עמשטערק סעיסָאי ןטלַא ןופ
 ,טילגעגניירַא טכַאנ רעד ןיא רעטצנעפ עלַא ךרוד
 ףרָאד םוצ ּפעטס ןופ טָאה הנבל עטרעיילשרַאפ ךיילב ַא
 .טירט עקידנעשזדנָאלב ,עדנילב טימ ךיז ןזָאלעג
 טָאג ןופ טנַאה יד טכירעגמוא ןוא קנילפ טָאה ךיוה רעד ןיא ןוא
 .טישעגסיוא ןרעטש עינעמשז עסייוו-קיטכיל ַא
 ,טלעוו רעד ףַא ןלַאפעג גנירג ןענעז עניד סנטָאש ןוא
 .טימעג ןשרעדניק ףַא ךעלהשעמ-רעביוצ יו
 טכַאנ-גנילירפ רעסייווךעלילב רעד ןיא טָאה קידנטפוד ןוא
 ,טילב ןוא ,םיוב ןוא ,טַאלב ןוא זָארג ךרוד טדערעג דרע יד
 ןַאמערָא ןַא זיא ןסעזעג ףרָאד םנופ רעיױט ןרַאפ ןוא
 .טיהעג שעשידײ רעטצנעפ עטלַארטשעגפיוא יד םוטש ןוא

 טכַאנרַאפ
 (טנעמגַארפ)

 ןרעמוז ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז טָאה גנילירפ רעד .טכַאנרַאפ ,ריא שדוח ףוס

 ,םיובױשרַאק םענירג-לקנוט ןפַא ןטילב יד ןופ טייקסייוו עקידעמיוש סָאד

 ,זָאר ןליטש-לקנוט םענעטעמַאס ַא ןיא ןסיגרעביא ןעמונעג ךיז טָאה
 ,זָארג םענירג ןיא סטױר ַא עלעבלעק ַא םוא טצנַאט לַאטש סחלג ןרַאפ ןסיורדניא
 זָאנ רעד טימ ךיז דרע רענרַאּפ רעד ןיא טעיָאר ?עכָאיל,, עצרַאװש ,עסיורג ַא

 ,עטערומשזרַאפ ,ךעלעגיא עטריקַאלץרַאװש טימ ?ךעלעקטַאיסָארַאּפ; עניילק ןביז ןוא
 ףוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ ןלַארטש עטצעל יד וצ ןעקוירכ טשודיחרַאפ

 ,לעווש-רעייש ןרַאפ סענרעז ןקיּפ ,סעקַארבעשז ,סעקישטײבָארָאװ עקייש ַא

 לעמ טלטײבעג דַאילס ַא יו ,טלסייוו ךיז זָארג םענירג ןכרוד ןטרָאג םעד טימ ןוא
 ןיד טלגנעלש ךיז ,יײז רעביא ,ןגעק ןוא ,זדנעג עסייוו הרוש עגנַאל ַא

 ..לעה-קידלָאג ןוא יולב-קילָאטשירק --- עלעקשטיר ַא

 ;טערג ריא טעװענַארּפ עסקיש עגנוי ַא ןייטש ַא ףַא ןגיבעג ךייט ןופ גערב םייב
 | ,טקעטשעגנייַא לטרַאג ןיא ריא ייב ,דילק ןקידלטייוק ןרעטנוא ןופ

 .טקעדעגּפָא ןטפיה עלופ יד וצ זיב טעמכ ,סיפ עדנור ייווצ זָאר ןברַאפ ךיז

 ,גנַאגרעטנואנענוז ןופ זיא'ס יצ טסיײיוװ רעוו ...ןייטש ןעמורַא ךיז ןעלטיור סעילַאװכ יד
 ..טקעלּפטנַא ךיז רעסַאװ ןיא טָאה סָאװ ,בייל-לדיימ ןשירפ ןופ רָאג יצ
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 עקירעמַא ןיא טרָאפ עמ
 (טנעמגַארפ)

 ,טלעג ןכיײלג ןיא רעצענימזוק לאירזע טפיקעגּפָא טָאה עצילעט עצרַאװש יד

 דלַאב דבכוי טָאה ,סָאלשעג ןעוועג זיא רחסמ'ס יװ ,םעדכָאנ
 ,טיױרב ןוא סעקרעגוא ערעיױז ,גנירעה ,ןפנַארב לשעלפ ַא שיט םוצ טגנַאלרעד

 .סטוגסָאדלַא ןשטנואוװעג ךיז ,ןעקנורטעגסיוא ןבָאה ןליבסנַאמ יד
 ..טלעוו רעד ףַא רָאג ָאטינ זיא -- המהב ַאזַא זַא ,טרעכיזרַאפ ןלאירזע טָאה הנקלא
 .טלעווקעג ןוא טעקמַאבעגוצ סעלַא וצ טָאה ,טעקשָאינשרַאפ עלעסיב ַא ,לאירזע

 ,טױלּפ ןָא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג ,עטהגאדרַאפ ַא ,דבכוי זיא רעטעּפש לסיב ַא

 .קירטש ןרַאפ הזגור טימ עצעלעט יד טּפעלש רע יװ ,ןלאירזע טקוקעגכָאנ ןוא

 ..קירוצ ףַא עדרָאמ עקידוװנח יד סיוא טיירד ;ךיז טערָאב ,טנשקערַאפ ,עצעלעט יד

 "ויורומ ןקידנענייוו ַא סױרַא טזָאל ןוא זדלַאה ןטַאלג-טעמַאס ,ןצרַאװש םעד סיוא טיצ

 ךיג רעד ףַא יז טּפַאכ ןערַאמכ ךיז ריא ייב ןָא ןביוה ןגיוא יד טליפ דבכוי
 .ךיז טרעמָאיעצ ןוא ּפָא ּפָאק םעד טרעק ,ןגױא יד וצ ךוטרַאפ סָאד

 ;ןײרַא ליומ ןיא טנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ עלַא טימ דרָאב עבלַאה ַא ןײרַא טּפַאכ הנקלא
 הק רעד םורַא ףיא ךיז טבױה סָאװ ,ביױטש ןקלָאװ םעד ךָאנ טקוק

 "ו"ורמ רעקידתונמחר סעצעלעט רעד טשרע ךיז טנייװעצ םיא ייב ןרעיוא יד ןיא ןוא

 שינעגעזעג סָאד
 (טנעמגַארפ)

 ,לָאמַא ןענעגעזעג ןיוש ןעמענ ךיז ףראד ןעמ --- :טנָאמרעד סָאי רעטלַא רעד

 סהנקלא ףַא ךיז טפרַאװ ,רעטשרע רעד ,רע ןוא .גָאט רעסייוו דלַאב .טעּפש ןיוש טרעוװ סע

 ;זדלַאה

 .לוק א ףַא ןענייו ןליבסנַאמ -- םענייאניא ךיז ןטפעהַאב דרעב ייווצ

 םורַא ןדבכוי טּפַאכ :קידייל טינ לייוורעד טייטש עמיס ןוא
 .גָאלק-הניחת עכעלרעמָאי ַא סױא ןעיצ רעבייו עדייב ןוא
 ,קרַאטש ןצרַאה םוצ וצ יז טקירד ,ןעקלע ןָא טּפַאכ רע :טרַאװעג רעב טָאה םעד ףַא

 ,קרַאק ןטקעדַאב-רָאה ןטױר ןייז םורַא גנע ךעלטנעה עדייב ,עקלע ןוא

 ;גָאלק-רעמָאי רעקידרעטיצ ,רעניד ַא ןיא ךיז טיײגרַאפ
 !רעב ,טינ סעגרַאפ ,רעב ,טינ סעגרַאפ

 .רערט ַא ּפָארַא זָאנ ןופ םיא ייב ךיז טלקייק'ס יו ,טליפ ליבסנַאמ רעד

 .טנעה ענייז ףַא דניק ַא יו ,שממ עמיס עטלַא יד טּפַאכ רעדיו הנקלא

 .טייהרעליטש ךיז טייגרַאפ ןוא לסקַא ןייז ףַא לּפעק ריא טפרַאורַאפ עקשטיטלַא יד

 ,ץָאלק ַא יװ ,סעּפַאל עטײרּפשעצ סרעב ןיא טציא ןיוש טגיל רע סָאי רעטלַא רעד

 :ךייט ןופ גערב ןפַא ןפרָאװעגסױרַא שיפ ַא יװ ,טנפעעצ ליומ סָאד ,רַאטש ןגיוא יד

 .ידייר יד .ענעקַאברַאפ טולב רעקיטש יװ ,זדלַאה ןיא םיא ןקעטש ןענעז ןבילבעג

 ,לָאמ ןטצעל םוצ ךעלקינייא עריא ןעמונעגמורַא טָאה עמיס זַא

 .ייז ןשיוװצ עטסנעלק יד ,ייז ןשיװצ עטסנעלק עמַאס יד ןעוועג יז זיא

 ,.לוק ַא ףֵא טעװערעצ ךיז ןבָאה השנמ ןוא עקמערווַא

 .ירשעג םענעגרָאװרעד ,םענעטלַאהעגנײיַא ןַא טימ סעּפע טרעמָאי לשריה ןוא
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 .ךַאד ןופ ּפָארַא ןרעטעלק ןעמונעג ןוא ןעמיוק ַא ןופ טלקיוװעגסױרא ךיז טָאה

 ,לליטש רעד ןיא ןגיוצעגסיוא עדוב ןופ לעווש םייב
 טנוה ַא ךיז טָאה ףרָאד ןופ זה ןטצעל עמַאס םייב
 ןײרַא געוו ןיא טרירעג ךיז טָאה רופ עטשרע יד

 ,ךַאילש ןפַא סעדורה יד רַאפ ךיז טנייוװעצ קידנעּפירקס ןבָאה רעדער יד

 ךױר עגנעטס עױלב ַא .טלַארטשעגפױא רעטצנעפ עטשרע סָאד טור טָאה ףרָאד ןיא
 :טדער רענייא יװ ,טכיל"גרָאמ ןגעק ןגיא עדייב טימ ךיז טערומשזעצ

 ..ךַאװ יד --- ךיז ןפָאלשרעביא לעוו'כ זיב -- ןעמענרעביא ןיוש ןוז יד טציא לָאז !ףוס ַא

 .לימ עטלַא יד ,ענעזָאלרַאפ ַא הנמלַא ןַא יו ,טצכולש ןגרָאמירפ ןופ טייקליטש ןיא

 םַאק ןטיור םעד טימ ןָאה םעד ןופ עדַאלַאב יד

 .קיטש קיצרעפ ךיא בָאה רעניה
 !קילג ַא זיא רעניה קיצרעפ
 -- ?ןָאט ןעמ ףראד ,ךיז טגערפ ,עשזיסָאװ
 !ןָאה ַא קרַאמ ןפיוא ןפיוק

 ?ןָאטעג ריא טלָאװ סָאװ ,רימ טגָאז
 !?ןָאה ַא ןָא רעניה טלַאה רעוו
 -- קרַאמ ןיא ןָאה ַא רימ ךיא ףיוק
 .קרַאטש-ןזייא ןוא ןיורב-רעּפוק

 סױרַא יירק ַא טזָאל רע זַא
 .זױה ןוא לַאטש ,רעייש טרעטיצ
 -- םַאק ַא סנייז רע טגָאמרַאפ טנייה
 !םַאלּפ יװ ,טױר ןוא דרע רעד זיב

 !קרַאטש ןלעפעג רע זיא רימ
 .קרַאמ ןיא קירוצ דלַאב ךיא ףיול
 .ײג ןוא קרַאמ ןיא ךיז ךיא יג
 !יטש ,עגר ַא טרַאװ --- :םיצולּפ

 קַאז ַא ןיא טעטוקעגנייא
 .קַאמשעג ךיז קידניא ןַא טפָאלש
 ,וג ַא טציז --- ,קידניא ןבעל
 .ױרטש לקיטש ַא טייק ןוא טציז

 ?יוג ,וטסליוװ ,ןדליג ןביז,
 "?יױזַא טוג --- ,ןדליג ןביז
 .ּפָאק םעד ָאי ףוא רע טלקָאש
 .ּפָא קידניא םעד רימ ךיא ףיוק

 ךיז טימ טימ קידניא םעד םענ
 .ךיג ףיוא םייהַא לייַא ךיא ןוא
 ןײרַא ךוטַאק ןיא םיא זָאל
 !ןייז רע לָאז --- טינ טלעפ ןסע

 .טנייש רימ יו ,רעליטש ַא --- ןוא
 ,טנייפ טָאה רע זַא ,סײוװ עשזיייג

 טױט םעד יו ,שממ טָא טנייפ
 !טױר זיא סָאװ סעלַא ןוא ץלַא

 םַאק ַא טגָאמרַאפ ןָאה ןיימ ןוא
 -- .,םַאלפירעייפ זיא םַאק רעד ןוא
 סָאד רָאנ טעזרעד רע יװ ,זיא
 זָאנ עָאלב ןייז ןָא רע טזָאלב

 לוק ַא ףַא ?רעלדָא; ןַא טוט

 לָאמַא ףַא ךיז זָאל ַא ןוא

 .םַאק םוצ ךיילג ןוא ןָאה םוצ ךיילג
 ..!םַאלפ שילעה ַא םַאק רעד טרעװ

 ּפָאק ןופ טולב סָאד םיא ךיז טסיג
 .ּפָא ןצנַאגניא טור םיא טברַאפ
 !ךיז רעסיוא קידניא רעד טרעוו
 ,ךיג ףיוא גנורּפש ַא ןָאה םוצ טוט

 ,גנוי רעקנילפ ַא ןָאה רעד זיא
 :גנורּפש ַא ךָאנ רעקנילפ רע טוט

 ,קיּפ ַא טיג ןוא גנורּפש ַא טוט
 .קירוצ טגנירּפש ןוא קיּפ ַא טּפַאכ

 לוק ַא ףױא רעניה יד ןוא
 --- :לָאמַאטימ עלַא ,עלַא
 ןָאה רעביל,ָאװקיָאװק ,ָאװק-ָאוק,
 "!?ןָאט ריד ןָא ךיא לעװ סָאװ ,יוא

 ןײרַא ךוטַאק ןיא ךיא ףױל
 --- ?ןייז הביס יד ןעק סָאװ ,ןעז
 ,טױט זיב דימ קידניא רעד טגיל
 ...טיור-טקיטולברַאפ --- ןָאה רעד ןוא

 טליוהרעד ךיז קידניא רעד טָאה'ס
 ,טלעוּפעג ךיז ייב ףוס םוצ ןוא
 םַאק ַא טגָאמרַאפ ןָאהַא זַא

 .םַאלפ יו ,טיור זיא םַאק ַא ןוא
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 קינלָאר :
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 טָארַאב סטָאג ףַא

 -- ןגעװ עליטש ףַא ייז טריפ טָאג ;עליטש ןענעז ןעמי עניימ

 .טוג ןגעוו יד ךָאד טסייװ טָאג ;טייװ ןעייג ןפיש עניימ

 ,ןגרָאז וצ ךיז ךיא בָאה עשזיסָאװ ןעמוק ןלעװ ןפיש עניימ

 ,טוג ןייז ץלַא ןיוש טעוו'ס ,טײצ רעטכער רעד ןיא

 ליפ טינ ףרַאד ךיא

 לַארטש ַא טייצ וצ טייצ ןופ ליוו ךיא :סױא ךימ רעה טָא .ליפ טינ ףרַאד ךיא

 ןלַאפ ַא ןָאט עקשזעטס ןיימ ףַא לָאז ,סיוש ןכעלרעטסעווש ַא ליוו ךיא
 ןענ'גער טעװ סע ןעוו ,ךיש עצנַאג ןוא ןעורסיוא ּפָאק ןיימ לָאז ךיא ואוװוַא

 יןענגעגַאב טינ חלג ןייק לָאז ךיא ןעימ ןוא שינעלגָאװ עטסוּפ ךָאנ

 .דימ ןרעו טינ ירפ וצ לָאז ךיא

 דיל עײנ ַא גָאט ןדעי ביג

 -- םולח םעיינ ַא טכַאנ עדעי ןוא
 .םולש ןיא ריד טימ ןייז לע ךיא ןוא

 עטיל

1 

 ,ףור ןוא ןָא גנילק ךוב ַא ףיוא ךַאמ

 ,רעדירב עטוג ןלעװ ןעמוק ןוא תוישעמ עטלַא ,רעטעלב עטלַא טימ
 ןפיל עטױר יד ףַא ןעלכיימש טימ ןצנירּפ עכעלגינעק רעטיול ןופ
 ןגָארטוצ ןייװ ןטיור ןעגנערב ןוא ןצנַאט סעילוק ףַא סָאװ סעמדעיװ ןופ
 ,ןעגנילק רעכעב יד טימ ןלעװ ןוא ןליה ענעטנַאילירב ,ףלעװ עמורפ ןופ
 --- .ןעגניז רעדיל-טנגוי ןלעװ ןוא -- .ליימ ןביז ףַא ךיז ןעיצ סָאװ
 ,טסיזמוא ,טסיזמוא ,טסיזמוא ,טסיזמוא
 ,טסיג ןגער ַא .טסיג ןגעד ַא

 ,טעב יד ףיוא לעטש
 ,גנַאהרָאפ-רעטצנעפ ןעלקנוט םעד זיול ךַאמ
 ,סנשיק עכייוו יד ךיוה ףיוא גָאלש ןוא
 רעדילג ןוא לעז רעטבירטַאב טימ ןוא
 טנורגּפָאךכוּפ םעד ןיא ךיז קניזרַאפ
 .ףןעניר ,ןעניר ןרערט יד זָאל ןוא
 ..טסיג ןגער ַא
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 -- .ןעמולב ןוא ,רעמיוב ןיא םערָא ,לגיוו עקיביוטש ןיימ ,עטיל
 .ךייר עליײװגנַאל טימ וטזיב ;דנַאל עמערָא ןיימ ,עטיל
 ,קירשייה רעד ןרָאק יד ןיא טצלירג --- ,ךעלדלעוו עטעקַאנ ,ערעטיש
 ,ךייט ןיא סעבַאשז יד ןעקַאװק ,דמַאז טימ ןגָארטרַאפ ,רעדלעפ

 ,לגיו עקיבױטש ןיימ ,עטיל
 ;סָארדרַאפ ַא ריד ףַא ךימ טמענ'ס
 ?ןעמַאמ ַא ,ןעמ רָאט יװ --- ,ןטליש
 ..סָאװרַאפ ךיד ָאטינ --- ןשטנעב

 לימ םורַא

1 

 סַאג רעטבעלַאב רעד ןופ שיור ןיא טלָאװ יוװ ,םייה-לטעטש עטייוו ןיימ
 :ןעגנירד ךיא רעה גנַאלקּפָא ןייד ;ןגיולפעג ריד וצ טציא ךיא
 ,דיל עקידנענייװ סרוכיש םעד לעה-קידלָאג ןוא קידעבעל יו
 .ןעגנילק ןעמורפ סרעטסיולק םעד ןףגױא עניימ רַאפ טסייטש וד

 ןייד רַאפ ,םייה ןיימ ,ךיא טלָאװ גנירג יו
 ,ךיז טינקעג לעוװש ןכָארבעצ
 דמַאז ןעמ'רַאװ .,ןכייוו ןייד ףַא ןוא
 ...ךיז טורעגּפָא לָאמנייא שטָאכ

2 

 םוטש יד

 ץיווָאכושז ןיא זה עטלַא סָאד
 ,טסיוורַאפ ןוא ןזָאלרַאפ גנַאל ןיוש זיא

 ןרָאי יד טימ קעװַא ןענעז עטלַא יד
 ןרָאפעצ ךיז ןענעז עגנוי יד

 טנעקעג טוג בושי םעד בָאה ךיא
 .טנעמונָאמ ַא ןלעטש םיא ליװ ןוא

 ןעניגַאב רָאג ןיטשפיוא טגעלפ רָאדנערַא רעד

 .ןעניגרַאפ טינ ךיז הכרב ןייק .ןענווַאד ןייק

 ,קירב םייב ןלעטש ךיז ,געשוו םוצ ןײגסױרַא

 ,קירטש ענענייל ַא יו טנעה יד ןקשרטשעצ

 -- .ויה ןיא ןעמענרַאפ רערָאפכרוד ןדעי ןוא

 ,סיוא טינ םיא טכַאמ סע -- רעכייר ַא ,ןצבק ַא

 טכַאניב טעּפש ןיב ירפ רעד ןיא סקעז ןופ

 ,טכָאקעג שיט ןפַא רַאוָאמַאס רעד טָאה

 ףשיד }144 שש



 ןטשרע םעד

 ;טיײל עמערָא יד ןָא ןזייוו םינכש יד
 ."טייו טינ ָאד טניואוו דיי רעטוג ַא;
 שיפ ןוא הלח ייב סטכַאניוצ-קיטיירפ ןוא
 ,שיט רעד טצעזַאב הינסכַא ןיא יװ זיא
 ,ךיר טינ טלעג טימ עקַאט זיא רַאדנערַא רעד

 ןַארַאפ קידנעטש ןזיא קעשַאז ןיא ץייוו רָאנ
 -- ךייט ןיא סנוקָא ןוא סנעיילש ךיז ןעידָאלּפ'ס ןוא

 .ןַאמערָא ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ גונעג

 ןֿפָא ןריט יד ןעייטש לימ-רעסַאװ ןיא

 ,געוו ןקיטכַאנ ןטימ טייג סע רע ןוא

 ןפָאלש ךיז טגייל ןוא ןיהַא טרעקרַאפ

 .קעװַא ליטש רֶע טייג ירפ ןגרָאמ ןוא
 ,טױרב טימ ךלימ טסע ,ליו סע רעװ ןוא

 ,ןסָאלשרַאפ טינ לָאמנייק זיא רעמלַא רעד

 טיירגעגנָא שיט ןפַא טגיל תילט ַא
 ןסָאגעגּפָא רעסַאװ-לגענ טָאה סָאװ ,םעד רַאפ

 ,בייו סרענלימ םעד ,עקרַאדנערַא יד ןוא
 ןעמונעגקעװַא רעטכעט יד ייב לָאמניײא טינ טָאה
 בייל ןופ ערדלָאק יד ,ּפָאק ןופ ןשיק םעד
 .ןעמוקעגנָא טכַאניײב ןענעז סָאװ ,םיחרוא רַאפ
 ןעװעג רימ ייב זיא החמש עסיורג ַא ןוא
 ןעז וצ טכַאנײב רעמינּפ עדמערפ
 ןגָארט ןשיק ןסיורג ַא טנעה עשרעדניק טימ
 .ןגָאװ ַא ייה טריפ לדרעפ רעניילק ַא יו

 יינש

1 

 ךיז טלעטש ךייט רעד

 ךיט רעד לָאמַאטימ זיא ץרַאװש ווא ירפ רעד ןיא זיא גָאט םענעי ןיא

 ןרָאװעג קידנעמיוש ןוא .ןעגנַאגעגפיוא טינ ןוז

 ךעלעיינש ןענעז ןלאפעג ,ךײט רענדורב ַא יו ,למיה רעד

 ןרָאלרַאפ ךייט ןיא ךיז ןוא ןעגנַאהעג דרע רעד

 ,?שזָארַאס,; ןיא ןעגנַאגעג טכַאניײב טכַארבעג טניוו ַא טָאה גָאטימ ךָאנ

 ,רעדער יד לימ ןיא טלעטשעצ ןגָארטוצ יינש

 טצעזעגנָא ךיז קיד קיר'שייה יוװ טױט זיב ךיז טָאה לימ ןופ ךַאד ןָא

 .'רעדעפ,, ןוא גנַאטש ןדעי ףַא .ןגָאלשעצ עלעגיופ

 זיַא ןופ קעד ַא טָאה ןגרָאמ ףַא
 ,ןגיוצַאב ךייט םענטומ םעד

 ,טמעלקרַאפ ץרַאה עדעי זיא ןעוועג

 .ןגיובעג ּפָאק רעדעי ןוא
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 ע י ג ָא ל ָא ט נ א

2 

 זָארַאמ ךע

 ,ןפור םייוג יד יו רע טרעה ,לטעטש ןיא ץלָאה ןריפ םייוג
 .ײז ןפלעה לי -- וצ רע טײג "!זָארָאמ ,ךע,, :קיכליה ןפור

 ןעּפירקסעצ -- טנַאה ַא וצ רע טגייל ,לויטש עיינ ןיא טסָארפ רעד טײג
 .יינש ןרעביא לוויטש יד ךיז .זָאנ ןרױרפעגּפָא ןַא טימ

 סנטילש יד ךיז ןשטילג סע ןוא
 ;זָאלג יװ געװ ןטַאלג םעד ףַא

 :קיכליה ןפור םייוג יד ןוא
 "!זָארָאמ ,ךע !וגָאב .ַאװַאלס,,

3 

 חרוא ןַא טרָאד טגָארטרַאפ ןטלעז ןוא ,לפרעד רענעפרָאװרַאפ ,רעסייוו ַא

 .טָאטש ןופ תורושב ענעריולרַאפ .ינש ןוא רעדלעוו ןוא ןעלמיה זיולב
 -- ףןעיינש ףַא ןעיינש ךיז ןטייב סע ןבעל סע .ךעלזייה ענעטָאשרַאפ

 ,טָאג ןוא רעדלעוו ןוא ןעלמיה זיולב יז ןיא ןשטנעמ ענעסעגרַאפ

 ,רעצרעה ןקיטײײצ ךיוא ןטרָאד ךָאד

 ,םולב ןיא גרַאװגנוי יד טייטש טרָאד ךיוא

 ןטכעלפ ךיז סמערָא עשידניק בלַאה
 .םורַא סנקַאנ עשרעדניק בלַאה

4 

 טגנילק עלעקעלג ַא ןוא -- .םַאצ ןייק טינ ,גרַאב ןייק טינ

 ;ױזַא ךיז טייגרַאפ ןוא ;טלעװ יד ןפָא ןוא יירפ
 ,טגָארט ןוא טגָאי דרעפ רעד ןוא -- ,בורג ןייק טינ ,ךייט ןייק טינ

 .ײנש םעד ךיוה טביוטש ןוא טבָארג .טלעפעג ריד ןיהואוו יג

 .טָאטש ןופ רחוס ַא טרָאפ'ס טיירב  ַארַא'ס ,טיײיוװ  ַארַא'ס

 !!טלעק םיא סָאװ !!יײנש םיא סָאװ ;קילב ןקיטשרָאד םעד רַאפ

 ,ץלעּפ ןעמערַאװ ַא טגָארט טכַאנ רעביא טסָארפ רעד טָאה'ס
 .טלעג טימ םעזוב ַא טריפ .קירב .ַאזַא טיובעגסיוא

 טלעג טימ םעזוב ַא טריפ / ודלעפ עטיירב ,דלעפ עסייוו
 ןַאטסערעב ףַארג םעד רַאפ | ,לָאמש עלעגעוו ַא ןוא

 ,דלַאו םעד רע טעװ ןפיוק .,טרעווש עקיצנַאלג ַא יו
 ןַאב םוצ ןלעטש רעמיוב .לָאט םעד ןעייוצ ףַא טלייט

 דלַאװ ןיא דלַאב טעװ ןכליה ,טמוק עלעטניּפ ַא ןוא

 !קעה יד ןופ ּפעלק יד ןופ ,ץרַאװש ןוא ןיילק גילפ ַא יװ
 לעי ןוא ענסָאס ,עקריב ּפָאלַאג ןיא טגנירּפש ןוא טצנַאט
 .קערש רַאפ ןלעװ ןלַאפ ..ץרַאה רעסייו סדרע רעד ףַא
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 דירַאי ַא

 ע י ג ָא לָא ט ג ַא

 דימ טינ ןרעוו סיפ ןוא ןגיוא
 ,דירַאי ברע ןופ טכַאנרַאפ םעד ןיא
 ןגעוו עקידמַאז יד ףַא סױרַא ןעייג רימ
 ןגעקטנַא סעשטַאילק ןוא סרעגָא עסיוה יד
 ,ןטייז ריפ עלַא ןופ ןָא ןעמוק יז
 -- עטייוװ ןופ ןוא רעפרעד עטנעָאנ ןופ
 ,ךיוה רעד ןיא ּפעק ,ןטשרָאבעצ סעווירג טיִמ
 ,ןגיובעגסיוא גָאטליױאוו ןופ רעזדלעה
 ןגיוא עגולק ןֹוא סיפ עניד טימ
 .ךיור ַא טגָאלש רעכעלזָאנ יד ןופ ןוג

 ןרופ ענעדָאלַאב-ייה טימ רעטניה

 :ןרילָאק עלַא ןופ דרעפ ןעװעלַאװצ
 ,ןסָאקירּפַא ענעדלָאג ןיא --- ןלעפ

 ;ןסָאגעג סרעלָאט ענרעבליז ןיא --- ןלעפ
 ,ןייוו רעטיר דרעפ -- עלַא ןופ רערעמ ןוא
 ןףיש ןכעליולב ַא טימ טניט יו עצרַאוװש דרעפ
 דרע יד ןעלבַארג ןוא סיפ יד ןטכעלפ ייז

 ףיוא-ןביוה ןוא לגענ עפרַאש טימ
 ,ףױרַא רעכייב יד וצ ביוטש םעניד ַא

 .םורַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעייג רימ
 םוטעמוא ןעייטש רעזייה יד
 ,טנעוו ענעטכױלַאב ,ןריט ענעפָא טימ
 ,טנעה ןוא ןגױא טימ ,ןטלָאװ ןסַאג יו
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,דיי ןוא יוג ןדעי
 .ןעמונעגפיוא ,קרַאמ ןקירָאי םוצ
 ,ףָאלש ןטימ ןיא ,טכאנ עצנַאג יד ןוא
 :טרעהעג ךיז טָאה רימ --- ןעוועג ךַאװ ךיא ןיב

 ףָאש ןופ ןעקעמ ןוא ןסקָא ןופ ןעווער סָאד
 .דרעפ ןופ רענייטש ףַא ןעלּפמַארט רעקילָאמטפָא ןוא

 טיירב עצנַאג יד זיא ירפ ןגרָאמ ףיוא
 טלעטשעגנָא ןעוועג קרַאמ ןופ גנעל ןוא

 ,טיירדרַאפ ,טרעטנָאלּפרַאפ ןגעוו עשיאיוג טימ |

 טלעטשרַאפ טָאה ןטייװצ םעד ןגָאװ ןייא
 .טגיײלרַאפ ןטלַאהעג רעֶדעי טָאה'ס ןוא טלעוו יד
 דָאר עטשרעדָאפ ַא בייל םענעגייא ןרעטנוא
 טָארדעג סקַא רעקיציּפש ַא טימ טָאה ןוא
 | ,טייז רעד ןיא ןכש ןטנָאנ ןייז
 סעדרָאמ עשידרעפ ןבָאה םוטעמוא ןוא
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 ;סעברָאט יד ןופ טכוזעג עמרָאק ענעקורט יד
 ןסָאנעג ,טעשזריהעג ,ןּפיִל יד טרעשַאקרַאפ

 ןסָאגַאב דרע יד ךיז רעטנוא ןוא

 ,סקַאלפ טימ ןעלדנַאה סָאװ ןדיי עסיורג ןוא

 סקַאװ ןוא קינָאה ,רָאה-ריזח ,ןעמיוז טימ

 ןעגנורּפשעגרעביא יװ ךעלגניי יװ ןבָאה
 ;סקַא וצ סקַא ןופ ,דָאר וצ דָאר ןופ

 טנעה עקיריג טימ ,רעגניפ עקיטשרוד טימ
 .טכוזעג יורטש ןיא ,טּפַאטַאב ךעלקעז יד

 ,טכולפעג ,ןבירטעג ןבָאה סעיוג יד
 ןעגנודעג ךיז ןבָאה ןדיי יד

 .טנעה יד ןיא טּפוטשעג "רענעצ,, עסיורג ןוא

 -- ןפָארטעג טינ טרָאד ןעמ טָאה ןעמעוו ןוא

 ןפיוה ןופ םיצירּפ ןוא טעטש ןופ ןדיי
 ,ןפָאלעגנָא זיא טלעוו עצנַאג יד

 .ןפיוקרַאפ רעדָא ןפיוק ןעמוקעג
 ,רעבלעק עקיגױא-ליטש םייוג ןבָאה טכַארבעג
 ;קעז ןיא ןדנוברַאפ ,עניילק ךעלמיריזח
 ,ןרָאק לטכַא ןַא ,ץייוו לטסעמ ַא

 ,ןבלעג קינָאה ,טנווייל ןטכיילבעג

 ,טקעדַאב קינטערעּפַאּפ טימ רעטוּפ

 דָאס םענעגייא ןופ .רעייא ןוא רעניה

 ןרַאב-סעקיוניװ עכייוו עברָאט ַא
 ,דָאב רעד רַאפ עקכוּפ ךעלמיזעב ןוא

 ןלעטש עכיוה ןופ ןפיוקרַאפ ןדיי ןוא
 ,רָאה עלעדייא טימ יעפ ןעמַאלב
 ןלעפ רעדרָאמ ןוא ןקַאסקַאס ןצרַאװש

 .לָאטש יו קיצנַאלג סעקילירב טימ ןעלטיה ןוא

 לָאז ןעמ ,ןקָאלּפ ַא ןופ ץיּפש ןפַא ךיוה ןוא
 .רָאּפ ַא לויטש טגנעה ,ןטייוװרעד ןופ ןעז סע

 קרַאמ ןיא קינַאג ַא ןופ ּפולס ןדעי וצ

 ,ןדנובעגוצ וק עקיטיײצ ַא ןעוועג זיא

 ,קרַאק ןקיברָאה א טימ סקָא ןַא רעדָא

 טיירדעגסיא סנטניה עטיירב יד טימ

 טייק עשירפ לגײט ַא .םלוע םוצ

 טייטש סָאװ רעסַאװ ּפָאט ַא יו ךיז טָאה טלכיורעג

 ,טגײלעצ דלעפ ןיא רעייפ םעניילק ַא ףיוא

 טרַאשעג סנטניה ןָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ;טרַאּפשעגּפיױנוצ ךיז ןבָאה תומהב ואוו
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 רעדיוו ביג

 ןרָאװעג זגורב טינ זיא רענייק ןוא
 ןרָאה ַא טימ טקוברַאפ ךיז טָאה וק ַא ןעוו
 ןרָאד רענעקורט ַא יװ ,קע ןַא טימ רעדָא

 .ןרָאפעגרעבירַא םינּפ ַא רעביא

 ,קירב רעד רעטנוא ,טָאטש רעד רעטניה

 ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ טלַאפ רעסַאװ סָאד ואוו

 .קיטש ַא דלעפ עקידייל ןַארַאפ זיא

 ףיונוצ ָאד ןעמוק ךעלכייט ייווצ
 .ףייר ַא יו דלעפ םעד םורַא ןעמענ ןוא
 ּפָאק ייב ּפָאק דרעפ ןענַאטשעג ןענעז ָאד

 .הרוש רעקיטכערּפ רעגנַאל ַא ןיא

 .דרעפ ןופ ךיירגינעק יד זיא ָאד
 טרעהעג ןעשזריה רעשידרעפ ךיז טָאה ָאד

 הרובג ןופ גנַאזעג ,לַאש סנרָאה יו
 .דרע ןוא למיה ןשיווצ טָאה טציילפעג
 ,טרָאּפעג סרעגָא טימ סעשטַאילק ןעמ טָאה ָאד

 ,טרָא ןפַא ָאד ןוא

 ןטימ ןטכער ןיא
 ןטינשַאב רעגָא ןַא ,דיירפ רעשידרעפ ןופ

 ןענַאטשעגפױא ךעלעמַאּפ זיא רע
 ,טקעוועגפיוא ךיז ףָאלש ןופ יוװ ױזַא
 ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ןוא טשימעצ טקוקעג

 .טקעעג ךיז טָאה ןבעל-שליבסנַאמ ןייז זַא

 ,גערב ןקיזָארג ןטימ רעטייוו ,רעטייוו ןוא
 ףָאש ךיז ןעשַאּפ סע .טכַאנרַאפ רעליטש זיא

 ןציּפש-רעגניפ יד ןשַאװ רעמיוב ןוא

 ןצילב ךעלשיפ ןוא ךייט ןעקטילּפ ןיא
 ףוס רעד זיא ָאד .רעבייל-רעבליז טימ
 געוו רעשידלעפ ַא .טלעוו ןופ ,טָאטש ןופ
 .קעװַא טייקטייוו רעטנַאקַאבמוא ןיא טריפ

 ,ןליפרעד וצ דרש ןופ חיר םעד רעדיוו ביג

 ןליטש םעד .רעסַאװ םעד ןופ קסעילּפ ןעמערַאו םעד

 ,רעייש רעמוזיטימ ןופ טייקליטש עלעקנוט יד

 .רעייפ ןשידלעפ ַא ןופ ףור ןקיטכַאנ םעד

 ,ןטכוד רימ ךיז לָאז ןוא ןרעהרעד ךיא לָאז
 ןטכורפ עקיטייציבלַאה ןופ םעט רעקיּפוצ רעד
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 עי ג ַא ל ָא ט נג ַא

 עסָאק רעד ןופ גנולק םעד ,רימ ףלעה ,ךיז ןענָאמרעד

 .עסָאר רעקיטכַאנ ןופ טײקסַאנ ערעטנומ יד

 ןגָארטוצ ןטניוװ ןופ לגילפ ףַא רימ גנערב

 .ןגָאװ ַא ןופ ּפירקס םענעקורט ,ןטייוו-טסרָאיװ םעד

 -- ,ןשָארדעג ןרעװ סָאװ ,ןעגנַאז ןופ ןצפיז סָאד
 .ןושל ןשיפרָאד םעד ןענָאמרעד ךיז ,טָאג ,ףלעה

 עביל עקילָאמַא ןַא

 ?ןעוו ךָאנ ךימ וטסנָאמרעד

 ;ןָאמרעד

 ,גנַארדעג ןיא ,לַאזיץנַאט ןיא

 -- ,גנַאזעג ,יירעדייר ןיא

 ,ןָאמרעד

 ?ןעו ךָאנ ךימ וטסנָאמרעד
 ןעז טינ לָאז רענייק זַא

 -- .,ןייטשרַאפ לָאז רענייק זַא
 ;ןָאמרעד ;ןָאמרעד

 ,גָאט ןדעי ךיד ךיא יװ | ,שיט ןקידתבש םייב

 -- .,טכַאנ עדעי ךיד ךיא יו ,טכיל עקידנענערב ייב
 .ןָאמרעד -- דיילק ןזיול-שימייה

2 

 ;ןעור ל?יוו ךיא לייוו ,ריד וצ םוק ךיא
 ,דימ ךימ טכַאמעג טָאה רבדמ רעד
 ןשוק רענייטש סנויצ טמוק יוזא

 ,דיי רעקידנעלגָאװ

 .ייז רַאפ זיא עירַאמ סָאװ ,רימ רַאפ טזיב וד
 .ייו רעכעב ןלופ ןיימ ךיא גָארט ריד וצ
 יז יוװ טקנוּפ ךיא טרַאװרעד ריד ןופ טסיירט ןוא
 ,ייוו ןופ העש ַא ןיא ןיגינעק רעייז ןופ

 ,ריד רַאפ ךיא ןיב רעטגיציירקעג רעד רשפא ןוא
 .טלעוו רעבלַאה ַא ןופ ןעיורפ רַאפ רע יו
 ;ריד ןופ ךיא -- חטש ןיא טייוו ןרָאי ןיא רע יו
 .טלעוו עבלַאה ַא טלייטעצ ןּפיל ףַא ייווצ ןעמענ ןוא

 ריּפַאּפ ןטהרושעג ףַא רעטרעוו רעטניה ןוא
 ,בייל ןופ טייקיצייר ןוא ןַארַאפ דיירפ זיא
 ,ריד ןוא רימ רַאפ ךיוא זיא ,ייז רַאפ יװ לייוו
 . ,בייוו עירַאמ-רעטומ ןוא ןַאמ סוזעיירַאה

3 

 ;ןעור ליוו ךיא לייוו ,ריד וצ םוק ךיא
 ;רימ רַאפ טעב ַא -- ליד סרעמיצ ןייד
 עקטרָאפ ַא טָאטשיגנונירטנַא רעד וצ

 .ריט עטכַאװַאב:טינ ןייד רימ זיא
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 עקשַאנָאמ יד

 עליטש ַא לעצ ַַא זיא רעמיצ ןיימ

 ןילַא ךיא -- עקשַאנָאמ ַא ןוא
 ,גנַאהרָאפ רעד זיא לטעב ןיימ ייב ןוא
 טקילײהעג ןיימ יווװ

 } י ג ָא ל ָא ט ג ַא

 ןדמַאזרבדמ יד .ריד וצ םוק ךיא
 ;טנערבעג ךימ טָאה ןוזירבדמ יד
 ןגיוא עניימ סילש --- ור יד ףרַאד ךיא

 .טנעה-רעטסעװש עליק ענייד טימ

 ,לביב עטלַא ןַא -- למלצ ַאי
 ןיילַא ץנַאג .טשינרָאג --- רעטייוו ןוא
 ןטעבעג טציא זיב ירפ רעד ןיא ןופ

 ןייטש רעדיו דלַאב ינק יד ףַא לעװ .ןןייר -- ןבעל

 ,הליפת-טנווָא ןטימ רעד ןיא ןוא

 ןייגרעטנוא ןיוש ןוז יד טעווס ןעו

 ןבעל ןיימ---ץרַאה סָאד ליטש ןענייװ טעװ
 ..ןייר גנַאהרָאפ סלטעב ןיימ יו זיא

 טָאג ןעקנַאד ךָאנ

1 

 ,טָאג ןעקנַאד ךָאנ
 סייוו רענייק סָאװ
 ךיא ואווַא
 ;ןייוװ ךיא ואוו ןוא

2 

 .עניימ ןצפיז יד רעהרעד טָאג

 ;טעבעג סייה ןיימ םענרַאפ !טָאג
 ןכַאמ עניימ ןרערט יד .,עז ,ןיואוו

 .טעב ןיימ ןופ ןשיק יד סַאנ
 ,ןיילַא ןיב ךיא

 ,טָאג ןעקנַאד ךָאנ
 גנע רימ טרעוו'ס ןעוו
 ןייגוצ ךיא םוק

 ןיילַא ךיז וצ

 סיוא ךיז ןייוו ןוא
 ;סוש סנשיק ןיא

 ,טָאג ןעקנַאד רךָאנ

 ,טָאג ןעקנַאד ךָאנ

 דיונ ןרעטש םוצ

 דיונ ןרעטש םוצ
 .טעבעג ןיימ זיא
 -- דױנ ןרעטש םוצ

 ,רעדניק יד ןופ רבח רעד ,וד

 ןַאמ ןטלַא םעד ןופ רעטָאפ

 גנוטסיירט עטצעל יד טסקיש וד סָאװ

 --- ןַארַאפ טױנ ַא זיא סע ואוו

 ,עניימ ןרערט יד עזרעד וד
 ןיוװעג ליטש ןימ םענרַאפ !טָאג
 -- :רבח ַא ןוא עטַאט ַא יײז
 ןילַא דניק עטלַא ןא ןיב'כ

 ,דיױנ ןרעטש רעד

 ןיירַא טגנירד רע
 טנעו עלַא ךרוד

 ,ירפ יא

 דױנ ןרעטש רעד
 .רימ רעביא טגנעה
 דיונ ןרעטש רעד
 ,רימ רעביא טכַאװ

 ןייש ןייז טקנעש ןוא .טעּפש יא

 ןוו סנעמעוו ןוא

 טלעטשרַאפ זיא סע

 ,ליצ סנעמעוו ןוא

 -- .,טלעפרַאפ זיא סע
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 טעבעג ןייז לָאז

 דיונ ןרעטש םוצ
 ןייז ,עניימ יוװ

 -- טעּפש יא ,ירפ יא

 אסוד ןב אנינח

 ,טָאג יב שטנעמ-זיוה רעד ,אסוד ןב אנינח
 ןגער ןוא ןטניו רעביא טלעפַאב
 טרָאד ןופ טרעדינ'ס ןוא למיה םעד ףיוא טסילש רע
 .ןגעז סטָאג רעמיוב ןוא רעדלעפ ףַא

 ,רַאה רעד עפש ןופ ,אסוד ןב אנינח
 ןבָאה טינ טשינרָאג רע ףרַאד ךיז רַאפ
 סָאמ ַא רעסקָאב עטנקירטרַאפ טימ טוט רע
 ןבָאל ךיז קיטיירפ זיב קיטיירפ ןופ

 טָאה רע ןוא ...טרָאװ ַא ...טלכיורטשעג לָאמנייא טָאה
 ..ןעמוקַאב סופ-שיט םענעדלָאג ַא
 -- טָאג וצ ןטעבעג רעדיוו טָאה אנינח
 .ןעמונעגוצ סופ יד טָאה טָאג ןוא

 בייל רעד

 ןגיבעגסיוא רעּפרעק רעפייטש רעד ןגָאלשעגסױא עזנָארב ןופ -- ביײל רעד

 ןגיוצעגנָא לוקסומ רעדעי ַא ןגָארטעג טניוװ ןופ ךיוה עווירג יד
 ,טיירגעג גנורּפש ןטייו ַא וצ ןוא / == ,םיוש רעד טדיז ןּפיל יד ףַא ןוא

 .טיוק ןופ טינ ךיז טריר רע --- רע ןוא ,םייל ןיא ףיט ןקעטש רָאנ סיפ יד

 ןרָאי ,םישדח רע טייטש ױזַא
 (ןרָאװעג זיא רבדמ ןייז שיט ןיימ)
 -- ,טייצ רעד ןופ טקיטָאלברַאפ ,טביוטשרַאפ

 ...טייו ץעגרע ךיז טסייר ,ךיז טסייר ןוא

 ָאטינגָאקניא

 ןסַאג ןוא קרעמ רעביא ךיז זָאל'כ ןענַארַאפ העש ַא ,גָאט ןדעי
 ןפיוה עטמַאצעגּפָא רעביא ,רעדיילק-גינעק יד סא ךיא וט
 ,רענייטש עפרַאש ןפרַאװ ךעלגניי ןקעטש-רעדנַאװ םעד טנַאה ןיא םענ

 ןפיול ןגעקטנַא טניה עזייב .רדח ןגייא ןיימ זָאלרַאפ ןוא

 ןעירב ,ןענערב סעקמַאילק עדמערפ

 -- גרענייטש עפרַאש ןכַאמ ןדנואוו
 טלדנַאװעגמוא .ָאטינגָאקניא

 .רענייא טינ ןיוש גינעק ַא טָאה
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 ע י ג ָא ל ַָא ט ג ַא

 ךיירגינעק סנעלרעוו

 -- ,זיהרָאפ ןיא ךיז טרַאש רעצעמע ןעלגיּפש ןוא סערטסויל ענעדלָאג

 ..טנַאקַאב ןרַאש סָאד רימ זיא ;ןָאפ םענעדלָאגךיג  ַא ףַא

 ןעזיוּפוצ טמוק --- "!ןײרַא,, ךיא גָאז ;ןעגנַאהרָאפ עטלוגַאב ,עטיור
 ,טנַאטוידַא-לַארענעג ןיימ ןָארט רענעדלָאג ַא -- רָאנ טלעפ

 ,לצעק יד -- רענידרעמַאק ןיימ ;רעסיורג א ,גינעק ַא ךיא ןיב

 ןיילק ןוא ךעלקנערק ,יז זיא דנילב | ןיימ ןענעז טעטש ןוא רעפרעד

 סָאד קלָאפ ַא רַאפ טסַאּפ יצ :ךיא גערפ גינעק רעד ןדייל זומ רָאנ טּפָא
 ?ןילַא גינעק םעד ןזָאל ןײּפ-סטײקמַאזנייא ןוא רעגנוה

 ,רעגריב יד ,ייז ףיוא רעטנומ .,ײג גינעק םעד ןזָאל ןרעצסיוא
 ;טײרב ןוא טייוו דנַאל סָאד םערוטש ;דנַאש א ןוא דניז ַא ךָאד זיא
 ;טנלע ןיא -- גינעק רעד :יײז גָאז .ןלעפַאב רעלצנַאק םעד ךיילג לע
 !טיונ ןיא -- גינעק רעד :ייז גָאז ..טנַאה םייב לקעלג ןייק ךיא בָאה ---

 דנַאנידרעפ רעטצעל רעד

 ןעיצ ןלַארענעג קיצכעז ,רעשרעה רעטצעל רעד ,דנַאנידרעפ

 ,טכַאלש רעד ןיא לייח םעד טימ ,רָאנ לוטיט םייב --- זיא גינעק
 גינעק רעד טײטש עלַא רעביא ,טקידיילעגסיוא תורצוא עלַא
 ..טכַאמ עטסכעה יד --- דנַאנידרעפ .רוּפש ןייק טינ -- לייח ןייז ןופ

 ןענָאיציזָאּפ עראברעדנואוו ןטייז עלַא ןופ לייוורעד ןוא

 ;קילבנגיא ןיא ףיוא רע טוב .גירק םוצ ךיז םינכש ןסייר
 ןגָאלשעצ ןיא אנוש רעד ןוא -- הּפרח ןוא דנַאש -- רעקלעפ עגנוי

 ,קירוצ יירפ זיא דנַאל סָאד ןוא .גיז רעגנירג ַא ייז ךיז טסולג'ס

 .ןףדלעה יד רע טלייצ טכַאלש רעד ךָאנ ,ץענערג םעד ּפָא ןקור ייז ןוא

 ..ליפ ױזַא סָאװ ץלָאטש זיא רע -- ,דנַאל ןייז ןופ ןסַאּפ ןסייר

 ןבעג עקידעבעל יד ןוא גינעק רעד ,רעמיצפָאלש ןייז ןיא -

 .ליפ רעבליז ןוא דלָאג ,רע טסייה .טנַאװ רעד ףַא שַאר טלָאמ ןוא טייטש

 וצ לַארענעג ןטלַא ןַא טפור רדח ןופ טנעו עליוה יד הַא
 ;טנַאה יד ךעלגינעק םיא טכיירג :סיוא תונחמ עצנַאג רע טלעטש
 -- ןדרָא ןַא ןָא ןטייוצ ַא טוט ןרַאזה ןוא ןריסַאריק
 .דנַאב ןטיור ַא ףַא ?ַאננַא ,סיורָאפ זײװנקלָאּפ ןטייר

 רעדנעל ןוא טעטש עיינ טרעדנוה | ןזיּפש ןופ דלַאװ ַא ייז רעטניה
 ;ןָארט ןייז וצ ןזניצ ןעגנערב -- .טצילב טייקטייו רעטיירב רעד ןיא
 תונמלַא ןוא עטלַא רַאפ טעװ עירעטנַאפניא יד ןָא טקור סָאד
 ."ןָאיסנעּפ,, ַא ןופרעד ןייג .טצישרעביא ןענָאנַאק ןופ
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 ןקלָאּפ ןוא טעטש יװ ױזַא רָאנ
 ,טנעו יד ףַא ץכעלָאמעג זיא

 ,ןעקנַאדַאב ךיז רע ןיײילַא זומ

 ,טנעה יד ןיילַא ךיז ןקירד

 ,רדסכ ױזַא טכַאנרךיא-טכַאנ

 ,דנַאנַאכָאנ עגנַאל ןרָאי

 תונחמ יד גיז ןוא גירק םוצ סטריפ

 .דנַאנידרעפ רעטצע*ל רעד ,רע

 טקיליטרַאפ זַא טינ סייוו רע ןוא

 ;זומ רעטצעל רעד זיב ץלַא זיא

 םערוט רעכעלגינעק ןייז זַא

 .זיוה םיעגושמ ַא זיא

 שיט סטָאג

 -- טיירגעג זיא ןדעי רַאפ שיט סטָאג
 ,טױרב ןטסיזמוא סע טינ וד רָאנ
 שיט ןופ קעװַא טסייג וד זַא ןוא
 .זיא:סע-סָאװ רעביא זָאל גערב םייב

 רישעג יד ףיוא טמַאר סָאװ ,רע לָאז
 ,ריד לוטיב טימ ןקוקכָאנ טינ
 קעװַא טשרע זיא רערעדנַא ןַא
 .געמרַאפ סיורג ַא טזָאלעג טָאה ןוא

 זיפַאה

 ןּפיל סנדעי ףַא דיל סזיפַאה

 ;קנַארש ןדעי ןיא ךוב סזיפַאה

 גנולייה ןעגנערב רעדיל סזיפַאה

 .קנַארק עביל ןופ זיא סָאוװ ,םעד

 .ןןעמוקעגניה יק ַא ס זיא אוו

 !דיהַאס רעקיטכרָאפסטָאג רעד

 ,זיפַאה זיא רָאנ ןסעגרַאפ טינ

 .דיל סזיפַאה -- ןעגנולקרַאפ טינ

 ;לסעפ םיב טּפַאצ ןוא טייטש יקַאס

 .טסילפ ךעלגירק ןיא ןייוו רעטיור

 ,ןןגױא יד טימ טלטעב זיפַאה

 ..טסיזמוא רָאנ -- טלטעב זיפַאה

 ןריצַאּפש דניק ןוא בייוו טימ טייג
 ;דיהַאס רעטנרעלעג רעד
 ,ןטסָאמעגּפָא זיא ןַאּפש רעדעי
 ,טירט רעדעי ןגױאװעגּפָא

 ,טרַאװ רעטייוצ ַא ריד רעטניה ןוא

 -- ,טרָא ןייד ףַא ןצעז ךיז טעװ רע
 דנַאטשמיא טינ ןפערט וצ טזיב וד

 ,טנַאה ןייז ןופ טייקטיירב עכייר יד

 ןײלַא ,רַאה רעד ,טָאג טייטש ריט םייב
 ,ןיילק וצ זיא "ןובשח, סעמעוװ ןוא
 קערש טימ זומ רעד ,דנַאש טימ זומ רעד
 .קעװַא קילב טנרָאצרעד ןייז ןופ

 ןףרעל ַא טימ ךיז טליּפש זיפַאה
 וו ןופ עלעגירק ןטיור
 לדימ בוטשיקנעש עבָארג יד ךיוא
 ןיײז ךעלדניירפ טינ םיא וצ ליוו

 ןּפיל סנדעי ףַא דיל סזיפַאה
 ;קנַארש ןדעי ןיא ךוב סזיפַאה
 גנוליה ןעגנערב רעדיל סזיּפַאה
 ,קנַארק עביל ןופ זיא סָאװ ,םעד

 ךיז טריפעג גולק ןוא טבעלעג גולק

 ;דיהַאס ןוא יקַאס ןבָאה
 זיפַאה טָאה טזיירגעג דנַאנַאכָאנ
 טירט ףַא טירט טלכיורטשעג ןוא

 ןדירפ ןיא ךיז טרעטלעעג ןוא

 .דיהַאס ןֹוא יקַאס ןבָאה
 טרעגלַאװעגמוא ,טלגָאװעגמוא

 ,דיל ןייז טימ זיפַאה ךיז טָאה
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 ןּפיל סנדעי ףַא דיל סזיפַאה

 ;קנַארש ןדעי ןיא ךוב סזיפַאה
 גנולייה ןעגנערב רעדיל סזיפַאה

 .קנַארק עביל ןופ זיא סָאװ ,םעד

 סערַאילומ ןוא ךעלדנער ענ'דלָאג

 טלעטשעגפיוא סלהוא ןבָאה

 --- .םירבק סיקַאס ןוא סדיהַאס ףַא

 ,דלעפ ןטימ ןיא טפָאלש זיפַאה

 .ןעקנירט לעוו ךיא סָאװ סא סע טכַאמ סָאװ
 ?ןצרַאװש לַאפּפָא יצ ,ןייו ןטיױור יצ
 --- דיל סָאד טגיל לגירק ןיא טינ .ָא

 טלָאז ריא ליפ ךעלטפַאשנסיװ ןוא

 -- ,ןבייר טינ רימ ןפיילש יד זייַא טימ

 ,רימ סימ טעוו ןוא רימ סימ זיא יז

 .ןביילברַאפ ,רעטלגיזראפ ןייוו יו !ןצרַאה ןיא טגיל יז ,רימ ןיא טגיל יז

 ףשטנעמ עקרַאטש ריא ,טײל עגולק ריא

 ףרעטש יד ,ןוז יד ,דרע יד ךיז טמענ

 -- דיל ןייז רָאנ טזָאל ןזיפַאה ןוא

 ןףרעו רעטכינ לָאמנייק טינ לָאז רע

3 

 ,יקַאס רעביל ,דיהַאס רעביל ךיא קנירטרַאפ קנעש ןיא ןייוו ןטימ

 :טכער עדייב ,עדייב טָאה ריא ,טכענ עניימ ןוא געט עניימ

 יד :טכערמוא ןַא וט ךיא :טגָאז דיהַאס
 יד .טכער וט ךיא :רעבָא יקַאס

 ,זיוהידנַאש ןייק זיא ענרעווַאס

 .טכעלש זיא יד -- אתורבח

 ;ךָאד טסייוו וד ,טָאג ןיימ ,טָאג רעבָא
 .טכערעגמוא זיא יז רָאנ ,יז
 --: ,יקַאס ןייז לָאז ,דיהַאס ןייז לָאז
 .טכער ןיוש ץלַא ,ןיוש ץלַא זיא רימ

 ,טקעדעגוצ ןענעז רעבירג יד -- טסיײרט סנצרַאה ןיימ ,םולב סזַאריש ,ָא

 ?טילברַאפ וטסָאה סָאװרַאפ

 םוטעמוא ךָאנ ךָאד ןענערב סע

 .טירט עסייה סרעמוז םעד

 ,ילב למיה רעד ,ןירג זיא דרע יד
 ;טײטש רעטעלב ןיא םיוב רעד
 טגָאזעגנָא טינ טָאה רענייק ןוא
 !טײג רעטניו רעד :קערש טימ

 .טיירגעג טינ ןגער םוצ

 סָאװרַאפ ;גָאס ןייז סייוו ןגער רעד

 ?טיױט רעד גָאט ןייז טינ סיײיוו

 ,ולב למיה רעד ,ןירג זיא דרע יד

 ;טײוװ ךָאנ זיא רעטניו רעד

 טלײַאעג םולב ןיימ ,ךיז וטסָאה סָאװ

 !טייצ רעד רַאפ ןעילברַאפ

-- 125 -- 



 ןַאמָאר ַא קידנענעייל

 ןלַארטש עמורק יד ןוז ןופ ,טכַאנרַאפ
 ןלַאפעג טנעה ןוא ךוב ןוא שיט ףַא ןענעז
 ןַאּפש ךָאנ ןַאּפש טרעדינעג טָאה ןוז יד
 ןַאמָאר ןטלַא ןַא טנעיילעג בָאה ךיא ןוא
 זָאצנַארפ לימע לרַאק ,ןדיי ןשטייד ַא ןופ
  ,זָארטש ןטיירב םייב טגיל סָאװ ,טָאטש ַא ןיא
 טנַאקירבַאפ-טכיל ַא ,דיי ַא טניואוועג טָאה
 (טנַאקַאב גרעבנטכַארט ילתפנ ןעמָאנ ןייז טימ)
 ,רענייש רעד ,תידוהי רעטכָאט ןייז טימ

 ןלַארטש עמורק יד ןוז ןופ .טכַאנרַאפ

 ןלַאפ רעטעלב ןוא טנעה ןוא שיט ףַא
 .טעבעג דייז טיִמ לוטש ַא ףַא ,ןגעקטנַא ןוא

 .טעב-בסה ַא ףַא יו ןסעזעג תידוהי זיא

 ,רָאלק ןוא קיטכיזכרוד ,ןיטשרוב---םינּפ ריא

 -- רָאה עריא דנָאלב ןֹוא ןגיוא עריא יולב
 ,ּפָארַא ןעלסקַא עריא ףַא ןרעדינ יז

 ּפָאק ןטרעדינעג טימ ינק עריא ייב ןוא
 ,גנוי ןוא טנַאגעלע ,ףַארג רעלעדייא רעד טייטש

 ,גנוצ רענעפילשעג טימ עביל ריא טלטעב ןוא

 ,טנַאװ ןוא עצײלּפ ןשיװצ ,רימ רעטניה ןוא
 טנַאה עניילק ריא .יורפ ַא ךָאנ טייטש
 ,טנַאװעג רעכייוו יו ,ןעלסקַא עניימ טרירַאב
 רימ טימ ןעמַאזוצ ןוא רימ רעביא ןוא
 ,ריּפַאּפ ןסייוו ןפיוא רעטרעוו יד יז טנעייל
 ,קילב ריא ליפ ךיא ,םעטָא ריא ריּפש ךיא
 ,קירוצ ףַא ּפָאק ןיימ םוא יירד ךיא זַא רָאנ
 ---.טנַאה טינ ,ןגיוא טינ---ָאטינ רענייק זיא
 .טנַאװ-רעטערב עטכלַאקעג-סייוו ַא רָאנ

 רעטכעט סצירפ םעד

 סיױרַא ןטיײר רעטכעט סצירּפ םעד

 .דרעפ עניד .,עניורב הַא

 ,יז רעביא טמיוש למיה רעקיטכַאנרַאפ

 .דרע יד טמיוש ייז רעטנוא

 ,קנַאב ַא ףַא יו לטָאז ןיא ןציז ייז

 .ּפָארַא ןעגנעה סעּפעלש יד

 געוו ןופ יםיוז םוצ ןקוק רעמינּפ יד

 ,ּפָאלַאג ןיא דרעפ יד ןגָארט סע ןעוו

 ןריצַאּפש טכַאנײב ןייג געלפ ךיא זַא ןוא

 ןריּפשרעד ךיא געלפ ,ןגעוו יד רעביא

 ךיוה ןעמערַאװ ,ךיז רעטניה טירט
 ,ךױא טלָאמעד ןוא ;דיר עליטש ןוא

 ןייג ןטימניא ןלעטשּפָא ךיז געלפ ךיא זַא

 --רימ רעטניח שטנעמ םעד ןּפַאכ ןלעװ ןוא

 ןילַא רימ ןיא .ןעועג טינ שטנעמ ןייק זיא
 ,טירט ןגָאלשעג ,טדערעג דייר ןבָאה
 .טירבעג םעטָא טָאה טולב ןיימ ןיא ןוא

 טכַאנ יװ עצרַאװש רעדיילק ןגָארט יז

 .טכיזעג ןרעביא ןלַאואװ ןוא
 גנוצ ןגנַאל ןטימ "דרַאנרעב ןַאס,, רעד
 .ךיז רעטנוא ןטסרָאװ טגנילש

 ,ייווצ ןעיורפ ענעזָאלרַאפ ןענעז יז
 .טָאטש עצנַאג יד סייוו סָאד

 ךָאנ ייז ןקוק ךעלדיימ-הלכ יד

 .טָאּפש לסיב ַא ןוא דיײל טימ
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 גרעב ןופ סנקור יד ,סָאלש ןופ סמערוט יד
 ,פָאלַאג םוצ וצ ךיז ןרעה

 ,בָא שדוח ןיא'ס ,טלַא זיא דָאס רעד

 .ּפָא ןלַאפ רעטעלב יד

 רעטיור רעד

 רעטיורילקנוט ַא ןעוועג זיא רע
 ,דרעפ רעגולק ,רעניד רעזדנוא

 ,בָאלָאשז ןוא לַאטש יװ ,טנעקעג טָאה
 .דרע יד םורַא ליימ ןביז

 -- ןגעו עטיירדעג ןוא ןכַאילש

 .ןעוװועגסיוא סינ רע זיא ואוו

 קָארַאװלופ רעטסנפרָאוװרַאפ רעד

 ןעזעג לָאמ טרעדנוה ַא םיא סָאה

 ,סוחי ןייז טסואװַאב זדנוא ןיא ןעװעג
 ,טנעקעג רימ ןבָאה ןעמַאמ ןייז
 ןרערט טימ טנייועג רועיש טָאה יוג רעד
 .טנעה יד ןגָאלשוצ ןטצעל םייב

 ץווירג עצרַאװש ַא טַאהעג טָאה רע
 ,רָאה עטנורשעגסיוא-שלדיימ טימ
 ,עריו עכיילג זיא ןעוועג גנַאג ןייז
 .רָאג ןופ גנַאג רעד שיט ןטַאלג ףַא

 ןטימעגסױא טָאה .סיפ עגנירג ריפ
 ,ּפָאלַאג ןקיציה:-שירַאנ םעד

 ןענַאטשעגוצ טינ ףױרַא-גרַאב זיא
 ,ֿפָארַא-גרַאב ?ןגָארטעג,, טינ ןוא

 םכח ַא דרעפ ַא ןעוועג זיא רע
 ,דרעפ רעטױר ,רעניד רעזדנוא
 ןריּפשרעד שינרעטצניפ רעד ןיא טגעלפ
 ,דרע רעפייטש ןופ סַאּפ ןלָאמש םעד

 -- ןגעװ עזױל-קיּפמוז יד ףַא ןוא
 ,טערב-רַאּפשנָא ןַא ןכוזסיוא
 "ןטױר,, ןופ ןעמ טָאה בוטש ןיא זדנוא ייב
 .טדערעג שטנעמ ַא ןופ יװ טעמכ

 םייה רעזדנוא

 .געוו רעקידלשירק ,רעלָאמש ַא זיא ןבעל רעזדנוא
 ,טָארט ייב טָארט םיא ןייג ןזומ רימ ןוא ןעייג רימ
 -- גערב-טנורגּפָא רעכױה ,ןלָאט עפיט ,לגָאה ןוא שטילג
 ,טָאג וצ םײהַא טכַאנרעדפיוא ןעמוק ןרימ

 ;קעז עטליפעגנָא סעציילּפ יד ףַא ןגָארט עלַא
 .טָארש ןטרַאה טימ רע ,סעטנַארט טימ רע ןוא דלָאג טימ רעוו
 ,געוו ןצנַאג םעד ףַא קידנואוו ןענערב סעצײלּפ עלַא
 .טָאג וצ םייהַא טכַאנרעדפיוא ןעמוק רימ זיב

 .לײַאעג ןייק טינ טפלעה'ס --- ךיז טליײַא סע רע ,ךיז טליופ סע רעוו
 .טָארט ןוא דנעו רעדעי ןטסָאמעגּפָא רעירפ ןופ זיא'ס
 ,ליײמ טרעדנוה ןעמעוו ,לגיוו ןופ טירט יירד רָאנ ןעמעוו
 .טָאג ייב םייה רעד רַאפ למיה רעד טקע סע זיב
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 .געט ןרעוו רעשלַאפ ,רעצריק ןרעו ןהעש עניימ

 .טָארט ןטלָאצַאב:טינ ,ןטגרָאבעגסױא טימ םורַא יײג'כ
 -- געװ ןיימ ףַא ןלַאפ למיה רעד ןָאק עלייוו עדעי

 ,טָאג יב םייה רעד ןיא ןייז טייהרעטכירעג טינ

 ןטכַאנרַאפ ןיא

 ,רעלעמש ץלַא ןרעו ןגעו עניימ

 .רעטקוררַאפ ,רעפיט ץלַא--ןלייה עניימ

 ןסַאג עקיטכיל רעביא ייג ךיא

 .רעטקובעג ַַא ןוא רענעריולרַאפ ַא

 ןעמיוש וצ רעטרעוװ ןָא ןעמוק סע

 .עמורפ ןוא עכייוו ,עקידָאנג

 ןשָאל םעד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא
 .עמוטש ךעלבלעק ןוא ןסּפעש ןופ

 ,טייקדלימ טימ טקיטלעוװרעביא ,ייז יו

 .ןקעלב ןוא ןעקורמ ךיוא זיא ךַארּפש ןיימ

 ןטכַאנרַאפ ןיא זדלַאה ןיימ ,סרעייז יו
 ףקערטש ךיז טוט ןיילַא ףלח םוצ

 קערש

 ןטימ ןיא עשַאּפ ןוא געוו ןשיװצ

 טנורג ןקידמַאז ַא רעביא
 ןפָאלעג לכייט ַא זיא

 ןפָאלשרַאפ ןוא ליטש ,קיטכיל

 ךייט ןסיורג םעד ןופ טייוו טינ רָאנ

 ,ךיילג טקַאהעגּפָא טנורג רעד ךיז טָאה

 ןטינשעגּפָא רעש ַא טיִמ יװ
 ןלַאפעגרעטנורַא זיא לכייט סָאד ןוא
 --- ייווצ טנעװ עכיוה ןשיווצ
 .ירשעג ןוא קערש טימ

 ,רעדינ רעד ןיא ףיט ,ןטרָאד רעבָא

 רעדיו ןענַאטשעגפױא סע זיא

 -- ןפָאלעג ךעלסיפ עניילק ףַא ןוא

 ןפָאלשרַאפ ןוא ליטש  קיטכיל

 .ןײרַא ךייט ןסיורג ןיא זיב

 .ןייש-הנבל ןיא .,טכַאנײב לָאמניײא
 ןעגנַאגעג עשַאּפ רעד טימ ךיא ןיב
 -- ןעגנַאהעגּפָארַא לסיב ַא ּפָאק םעד

 -- טכַארטרַאפ אמתסמ ןעוועג
 ,לימ ןיא ,םײהַא ןכש ןטייוו ַא ןופ

 ,דיר טימ ןעוועג לופ זיא ץרַאה ןיימ

 ,טרעהעג ערעדנַא ןופ ,טדערעג ןיילַא

 ,טײהרעטכַארטרַאפ ױזַא ןוא

 דרע יד -- טריּפשרעד ךיא בָאה

 .סופ ןיימ וצ ןגָארטעגוצ קידלגרעב ךיז טָאה

 סולפ ןקידנלַאפ ןופ יירשעג רעד ןוא

 .טקעוװעגפיוא ךימ ףָאלש ןופ יװ טָאה

 גנַאלק רעטרעוילגרַאפ-טלַאק ַא ןוא

 .גנַאל ןגיוצעגסיוא עדנוקעס ַא ןיא ךיז טָאה

 ןעגנורּפשעגּפָא טינ קירוצ ףַא ןיב ךיא

 ,גנַאלש ַא ןופ ןסיבעג יװ

 ןעגנולקעגנָא טָאה סָאװ רענייא יװ רָאנ
 ,ריט רעקיטכיר רעד ןיא טינ

 ,ליטש ןוא םַאזגנַאל ךיז ךיא בָאה
 ,ריפ עלַא ףַא יװ

 ,םיוצ ןיא קערש םעד קידנטלַאה
 .טקורעג ךיז ץכעלייוורעטניה ףַא
 ,טשרע םעדכָאנ ןוא
 טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא זַא
 לױרג םעד טבעלעגכרוד ךיא בָאה

 םוהת ןופ ןַאּפש ןבלַאה ַא ןייז ןופ

 .ליומ ןיא ךיז טעקווַאהעצ ןבָאה רענייצ ןוא
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 דלַאװ ןיא

 דלַאװ ןיא ןיטש וצ זיא סע טוג יװ
 ,רעמייב ןשיװצ םיוב ַא ןייז ןוא
 טלַא ןרעו רעמיוב יו ןעז ןוא
 .רענייצ סגעזפרַאש רעד ןופ ןלַאפ ןוא

 --- יינש ןכייוו ןיא ךיז ןגיל יז
 ןדיײנשרַאפ געז יד דלַאב טעװ ךימ ךיוא
 יז יװ ךלַאו ןיא םיוב ַא ןיב ךיא
 ןדיימ טינ טנַאה סרעגעז םעד ליװ ןוא

 דיירפ יא ,ןייּפ יא ןַארַאפ זיא סע

 -- רעמיוב ןופ טײקמַאזכרָאהעג רעד ןיא
 טיירגעג טייטש הדע עסייוו ַא

 .רענייצ יד ןיא ןלַאפ ֹוצ טיט םעד

 רדח ןיימ

 :סױא טעז רדח ןיימ יו ןלייצרעד ךייַא ליוו ךיא
 ,סױרג יד בוטש ַא יו טיירב זיא ןוא גנַאל זיא רע

 ,רעכיב טימ רעמלַא רעניורב רעגנַאל ַא טנַאװ רעטכער רעד ייב

 .רעכיז ןוא ףיט םיא ןיא ןציז וצ ,לוטש-ור ַא ייברעד לקניוו ןיא
 טנַאװעג ןטױר ַא טימ טציא טעברַאפ ,טעב קירעדינ ַא ריט ןגעקטנַא

 .טנַאװ יד יו ױזַא ,ןעיורגילעה ַא ךוט ַא טימ רעמוז ןוא
 טייז רעקניל רעד וצ סָאװ טנַאװ ןשיווצ ןוא טעב ןשיװצ ןוא
 ,טײנַאב קידרעבליז טשרע טציא ,רָאטַאידַאר רעסיורג ַא טייטש

 -- סיורג ןוא קידכעקעריפ רעטצנעפ ַא טנַאװ רעקניל רעד ןיא

 .סױרַא יז טייג טכַאנרַאפ ,ןוז יד םיא ךרוד טמוק גָאטימ םוא

 ,ריט רענרעזעלג רעד רעטניה ,לעווש יד רעבירַא טערט ןעמ יו דלַאב ןוא
 ,רינָאפיש רעקיברַאפ-ךייװ רעטלַא ןַא ,רעניילק ַא טייטש

 רעטערב עיױר ןופ שיט רעטיײרב ַא טייז רעטיירצ רעד ףיוא ןוא
 ,רעטעלב יד ןוז רעד ןיא טמערַאװ ענָאזַאװ ַא ןוא

 טנעו יד ןיא ןוא עילעטס רעד ןיא :םוטעמוא ןּפמָאל ,ןּפמָאל ןוא

 ,טנערב ּפמָאל-עזַאװ ַא טנוװָא עלַא שיט ןפיוא ןוא ,טיובעגנייא
 ייוװצ ,רעטכייל רעמלַא ןפַא ןוא ,ּפמָאל ַא ליד ןפיוא ןוא
 ,(ייז ןיא טכיל עטלגנעלשעג עיולב ןקעטש ןגעלפ לָאמַא)
 ,טמעלקרַאפ טנַאװ ןוא שיט ןשיװצ ךיא ץיז טרָאד לקניוו ןטסטלַאהַאב ןיא ןוא
 ,דמערפ רעד ןיא טייצלָאמ ַא ןסע טמוק סָאװ חרוא ןַא יו

 טכַאנ-רעטניוו ַא ןיא

 ,רעטעוו ןטכעלש ןיא סַאג ןיא יג ךיא ןעוו
 ,טלעק רעקיסייב ןיא יצ ,ןגער ןקיאיינש ןיא
 ---,רעטערב עקישטילג ףַא יצ ,טלַאפסַא ןסַאנ ףַא
 ,טלעוו רעדנַא ןַא ןופ יו ,רימ רַאפ ףיוא טמוק
 ,קירוצ ןרָאי ןופ גנובעלרעביא ןַא
 .קילג ןקיטכיל טימ טשימעג רעיורט
 טכַאנ רעטכייפ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,רעדמערפ ,רעטייוו ַא ןיא
 ;טָאטש רעכעלדניירפ טינ
 טכַאמרַאפ ןעוועג ןענייז ןריט עלַא
 .טָארד ןוא ןזייא טימ טלגיררַאפ רעטצנעפ ןוא
 ײינש רעסייוו זיא ןלַאפעג למיה ןופ
 סורדרַאפ טימ לופ ןוא .רעווש ןוא ךעלעמַאּפ
 ,ץרַאה ןיימ ןעוועג זיא
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 יג ךיא זַא גנַאל ןיוש לייוו
 .סופ"וצ ןוא ןיילַא טנוװָא ןטעּפש ןיא
 ,טניירפ עטוג וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ,קָאטש ןטירד ןפַא זױה ַא ןיא ןעניואוו סָאװ
 ,קָאלג םעד טנַאה רערעכיז טימ ןגיוצעג
 ;טנישעג רעטצנעפ יד ןבָאה עקיטכיל לייוו
 יףור ןיימ ףַא טָאה טרעפטנעעג רענייק רָאנ
 .ףױרַא ּפערט יד ךיא ןיב טנשקערַאפ
 ,ריט ןפַא טקױּפעג רעגניפ יד טימ בָאה ןוא
 ,ךָאנרעד רעקרַאטש ןוא ךעלעמַאּפ רעירפ
 ;ךָאל-לסילש ןופ ןלָאװקעג טָאה טכיל לייוו
 .רימ וצ סױרַא זיא זיוה ןופ רענייק רָאנ
 ,טיױט ָאד ןגיל ןשטנעמ שרעדנַא טינ
 טײהרעטכַארטרַאפ סױרַא ןענייז רעדָא

 .טיירדעגסיוא טינ טכיל סָאד ןבָאה ןוא
 טילב רעסייוו יװ ןלַאפעג זיא יינש רעד

 ;טירט יד רעטנוא ןעגנַאגעצ דלַאב ןוא
 ךיה רעד ןיא רעבָא למיה רעד
 .ךיור רענעגנַאגעצ טינ יװ ןעגנַאהעג זיא
 ןֶא ךיא ףור "םייה;, סָאװ ,ערָאנ רעד וצ זיב
 "רעווקס-ןיגינעקק ןופ געװ רעגנַאל ַא זיא
  .רעמ רשפא ןוא ליײימ עשילגנע ייווצ
 ןָאךביוא ןישַאמ-ינ ַא :טייטש טרָאד
 ךיוא שיטיסע ןיימ ,טַאטשרַאװ ןיימ זיא סָאד

 ךיוה טפיוהעגנָא ןגיל רעדמעה עקיכלַאק ןוא
 טעב עטיירב .ַא--עניימ רעזײּפש יד--
 טעבעגסיוא זיא ,יירד רַאפ ,םענייא רַאפ טינ
 ,סעקשזורטס'רעטערב טימ
 ביורד רָאה-ןגיצ ןוא
 ןשיק ןזיול ןופ
 ביױטש רעסייו רעד רעדמעה יד ןופ ןוא
 .טנעה ןופ רעגניפ ןוא ןסיבעג ןגיוא ןבָאה
 ,טנערבעג טָאה ּפמָאל ןעוו ,טכַאנרעד ייב ןוא

 וויירד דייסרעוויר

 ; טעב ןופ גָאטרַאפ ןביוהוצפיוא ךיז רעווש

 ,סױרַא ייג ךיא זַא רָאנ

 ,טעלג ַא טייקיולב יד טוט

 ,רָאה יד רעביוש ַא טוט טניוו רעד ןוא

 סַאג ןיא רענייטש יד ןוא

 ,טָארט ןיימ רעטנוא ןּפַאכ

 -- דרע רעד רָאג ףַא .ליטש ןוא רעל

 .דרעפ סנַאמכלימ םעד ןוא ךיא

 .טנעו ענעגייא יד ןעזעג םיוק ןעמ טָאה

 ,"ץַאלַאּפ; םעד וצ טָא ןוא

 ,טגָאמרַאפ בָאה ךיא סָאװ

 ,"סָאלש ןיימ ,םייה ןיימ,

 ,טגָאז רעדנעלגנע רעד יו

 .טכַאנ רעטניו רעד ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיב

 .טכַאמעג סַאנ טָאה םינּפ ןיימ יינש רעד

 ,רימ רַאפ טירט טרעדנוה ַא ,לָאמַא טימ ןוא

 :ןשטנעמ ייווצ ןעזרעד ךיא בָאה

 :ןַאמ ןוא  יורפ

 ןַאּפש ןטרעגעצעג ,םעניילק טימ ,עניד-קיגיוב

 .ריצַאּפש טכַאנײַאמ ַא ףַא יװ ןעגנַאגעג ןענעז

 .טרעהעג טָאה יז ,טדערעג טָאה רע

 טרעקעגמוא םענייז וצ םינּפ ריא

 ? ױזַא ןעגנַאגעג סָאד בייוו ןוא ןַאמ ןענייז

 ?"ייווצ עטבילרַאפ -- לדיימ ןוא רוחב רעדָא

 ?טנַאה וצ טנַאה טרעמַאלקעג טנװֶָא טָאה

 ,טנַאקַאבמוא ןטייווצ םוצ סנייא ,ייווצ רעדָא

 יז םורַא ןעװעג זיא טייקליואוו ַאזַא ןוא

 ייווצ יד ךָאנ ַאזַא געטש רעקיטכיל ַא ןוא

 ןילַא רימ זַא .ןגיצעג ךיז טָאה

 ןייגעצ טייקיטכיל רעד ןיא טלָאװעג ךיז טָאה

 טלייאעג טינ רעמ ןיוש טירט עניימ בָאה ךיא

 יײז ןופ ןײטשּפָא ךיוא

 ;טלָאװעג טינ רימ ךיז טָאה

 טלַאפסַא םענעטיבעג םעד ףַא רָאנ

 ,טָארט םענעגייא רעייז ןיא ןיײגכָאנ ייז

 .טָאטש רעקיטכַאנײיב ,רעליטש רעד ןיא

 טכַאמעגפיוא ריט יד ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןוא

 .רעטעבעגרעביא ןַא ,רעטסיירטעג ַא ךיא בָאה

 ךיז ךיא ןָאמרעד קידנעטש ןוא

 טכַאנ רענעי ןָא
 .רעטעװ ןטכעלש ןיא סַאג ןיא ייג ךיא ןעוו

 ץעגרע זיא ןַאמכלימ רעד
 ,ןרָאג ןטשרעביוא ןַא ףַא
 ;ןריט עטכַאמרַאפ ייב רעשעלפ סיוא טלעטש
 -- ןרָאפ וצ ואוו ןילַא סייוו דרעפ רעד ןוא
 .ןריר ךיז ןעוו ןוא ןלעטשּפָא ךיז ןעוו
 ,םערָא ןרעטנוא ןעגנוטייצ יד טימ ףיול ךיא
 .ןריט יד ןופ ןרעמונ יד ףַא טינ קוק ךיא
 ןריפ ,דרעפ סנַאמכלימ םעד יוװ ,סיפ עניימ
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 ,ּפערט עטניואוועגנייא יד וצ
 ןענַאטשעגפיוא זיא ןוז יד
 .טָאטש ןופ טייז חרזמ רעד ףַא
 דָאנג ןצנַאג ריא---,ןעמַאלפ עלַא עריא רעבָא
 ןענַאק עלופ ןסָאגעגסױא יז טָאה
 ,ךײטדןָאסדָאה ןופ גערב-ברעמ םעד ףַא
 ,ןעצ ןוא טרעדנוה יירד ,דייסרעוויר ףַא
 ,טנַאװ רענרענייטשדןיורב ַא ןופ ןטָאש ןיא
 ןעזרעד ןשטנעמ ַא רימ ןגעקטנַא ךיא בָאה

 .(ןענַאטשעג קינַאג ןקירעדינ ַא ףַא זיא רע)

 ןענַאד ןופ טינ --- ןעזסיוא ןייז ךָאנ
 ,דרָאב ןוא ןצנָאװ טימ ןיוש --- גנוי שטָאכ
 ךיילג טדנעוװעג םינּפ ןייז טימ ןוא
 טנַאה ַא רע טָאה ,גרעב יד וצ

 ..לּפע רעטעּפש ַא

 .דיל ןיימ זיא לּפע רעטעּפש ַא

 .סיפ סנשטנעמ וצ גנירג יז טלַאפ

 טיר טינ ןוז ליפוצ ןופ זיא יז

 ,סיז טינ ךיוא יז זיא רשפא ןוא

 ,יירשעגסיוא ןַא טימ טקערטשעגסיוא
 ---טרָאװ .ַא ןופ רעּפַאנק ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ
 :טניימעג טָאה סָאד
 ! טרָאד ,עז

 ,טניוטשרעד ,רע יוװ ,ךיא ןוא
 ןביוא טייקיטכיל רעד וצ בָאה
 .ןביוהעגפיוא ,ןברק ַא ,ןעגנוטייצ יד
 ,טור-גרָאמ יד ןעוועג זיא סָאד יצ
 ,ןענורעג ןזלעפ ןופ טָאה סָאװ
 ,טייהרעטדערעגפיוא טינ סָאװ ,סָאד יצ
 .ןענופעג ָאד עדייב ךיז רימ ןבָאה
 ,ייווצ ןשטנעמ עמוטש ,עדמערפ רָאנ
 טרָא םעד ףַא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה
 ..ןענַאטשרַאפ --- ןוא טנגעגַאב

 דרע יד טלָאה טָאה .יז זיא ףייר רָאנ
 .טַאלב ןוא גייווצ ןוא ןוז יו רעמ ךָאנ
 טכַאנ עצרַאװש ןעקנורטעג טָאה יז
 .טַאז יז זיא רעמוז-ףוס טימ ןוא

 טכַאנ ןוא יוט לייוו ,רַאפרעד טלַאט יז

 ;ובעג ריא ןיא טגיל ןטלַאהַאב

 גנוצ סנשטנעמ ,ןעמוג סנשטנעמ ןוא

 .יוט ןוא טכַאנ ןלָאז ןכוזרַאפ

 רעדיל

 ,רעדיל עכלעזַא ןַארַאפ

 ;ריד ןיא ךיז ןעלטרעצ סָאװ
 ןעיורטעג טינ יז טסליוו וד

 .ריּפַאּפ םעד ןוא ןעּפ רעד

 ןגיב רעסייו רעד קנַאלב טינ
 ןעּפ יד גונעג ןיד טינ

 :רעגניפ יד ךיז ןשטניו סע
 ןעוװעג ךיור ךעלגנעטש ןטלָאװ

 וטזומ ךָאד

 ןצרַאה ןיא ךיז ןעשטשַאל יז

 ,ליופ ןוא סיז ךיז ןקערטש ןוא

 ןגייל ךעלדיימ טניד יו

 .ליומ ןיא ךיז סנסיב יד

 ,לגילפ ןופ ךָאפ ןענעז יז

 ,ייװ סלטניו ןעיולב ַא
 ,ןעמַארג יעטסכייוו יד --- ייז רַאפ

 .ירשעגסיוא רעטרַאה ַא

 ,ןצרַאה ןֹופ טרָאפ
 ,סיר סימ ןוא קיסייוו טימ

 יז ןעּפ ןופ ףרַאש םוצ

 ,סיפ סנלזג ַא ֹוצ יװ

 ,ןפרַאוו
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 ,לַאװק ןייד ןייז דיל ןייד לָאז יבש יװ ןייז זרעפ ןייד לָאז

 וצ לַאפ ןוא ןייֵא ךיז גיוב טעלג רעד יװ .,ךייוו ױזַא

 ןָא ךיז קנירט ;ליומ ןטימ ,גנירג ןוא ,ןעמַאמ ַא ןופ

 ור וצ זיב ,טעז וצ זיב .טעב ריא ןופ ךוּפ רעד יװ

 .טכיל ןייד ןייז דיל ןייד לָאז ,גיוא ןרַאפ גנירג-קיכוּפ

 ריא רַאפ ךיז קעלּפטנַא ןוא .טנַאה רעד ףַא רעווש-קידרע

 טסוט וד יװ ,זיולב ןוא ליוה טרָאװ םענעּפָא ןדעי טימ
 ,ריט ןייד ןופ סָאלש םעד רַאפ .טנַאעג ןייז ןעצ ןלָאז

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליו סע

 ןוז סרבח ןיימ ןופ רָאה עקיטכיל יד יװ
 ,רעדילג עלַא ןיא ןייגעצ ןלָאז יז
 .ןוז-רעטניוו ןופ ןלַארטש עדלימ יד יו

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליוו סע

 ,דלעפ ןיא ןעניגַאב יוט רעקיטכיל יו

 ,'רעדירב עקילייה עקיטכיל ןוא עסייוו יו

 .טלעו ערעטצניפ יד ןזיילרעד ןעייג סָאװ

---+ 

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליוװ סע
 ;ינש ןעלגיה עסייוו ,עקיטכיל יו
 ,רעבירַא סעטַאט יד ןופ דנַאל ןיא לעװ ךיא ןעוו
 .ייז ןופ קיטכיל ןייז ןטרָאד ךיוא רימ לָאז

 רעּפַאנק ךָאנ ףרַאד ךיא

 :םַאיַאכ יו רעּפַאנק ךָאנ ףרַאד ךיא

 טיורב רַאד לקיטש ַא

 ,טיונ ןיא

 טנַאװ ַא

 דנַארב סנשטנעמ ןוא סנוז ןופ ךיז ןציש וצ

 טנַאה רעד וצ ןוא

 --- םַארג ןגנירג ַא

 .םַאיַאכ יוװ רעּפַאנק ךָאנ ףרַאד ךיא
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 ךיירפ

 טפַאגרַאפ

 ,דלַאװ םענירג ןייז ףרַאד לגיופ רעד

 ;ךייט ןייז ףרַאדַאב שיפ רעד

 ,שיט-רָאמרַאמ םענדורב םעד---ךיא ןוא

 .ךייַא טימ ץיז ךיא ואווַא

 טייהרעטקורעגפיוא ןציז רימ
 ;יזא רָאי קיצנַאװצ ןיוש
 ,רעמינּפ ןבָאה ךיז טשיוטעג
 .ייוצ יצ ,טרָאװ ַא טינ רָאנ

 :עקיבײא ןַא זיא עמעט יד
 ?טעָאּפ -- טינ רעװ ,זיא רעװ
 עקינָאגנַאל דייר יד ןיא ךָאד
 .טעז טינ ןוא רעגנוה טגיל

 ,רערעטכינ ַא ןייגוצ םוק ךיא
 ;דײר יד ןופ רוכיש רעו
 ךייַא ןופ קעוװא ךיז עבנג ןוא
 .דיירפ סעלָאּפ עלופ טימ

 ,טגיילעג טינ גנוצ ןיימ ףַא רעטרעוו ןייק טָאה טָאג

 .םורַא שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ךיא ייג רעגייווש ַא

 ,טגייל רעדָא ןתמא טדער רעדעי ואוו

 ,םוטש !זיא סָאו רעקיצנייא רעד ךיא ןיב

 ,ןײרַא בוטש רעדמערפ ַא ןיא םוק ךיא זַא
 :טגָאז ןעמ סָאװ טרָאװ עטשרע סָאד טשינ ךיא סייוו
 ,ןייפ זיא רעטעוװ רעד זַא ,סיינ יד ןלייצרעד יצ
 .טגָארט ןיטריוו יד סָאװ דיילק סָאד ןעמיר יצ

 ןַאב רעד ףיוא יצ יײװבָאס ןיא ,"לע., ןיא
 ,טנעקַאב טינ ךיז םענייק טימ ךָאנ ךיא בָאה
 "ןַאטשרַאפ-טינדַאק,, טימ טּפעלקעגסיױא יוװ
 ,טנעוו ןוא רעטצנעפ ,ןריט ןטלָאװ ןעוועג

 ןוז סקינבושי ַא לָאמַא ןעוועג

 ,טנעקעג טינ ןענװַאד רע טָאה
 ןוז רעקיטכַאנרַאפ רעד ןופ רָאנ
 טדנעלברַאפ רעטצנעפ יד ןיא
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 ,טפַאגרַאפ ךעלמעלפ ענעסקעוו יד ףַא ןוא
 לופ ןעוו ,הליענ וצ רע טָאה

 ,לוש יד זיא ןעוועג ןדיי טימ
 טּפַארק רעצנַאג ןייז טימ ,דייוועגניא ןייז ןופ

 ..טלעו רעד ןיא ..ףייפ ַא ןָאטעג
 ,טלעצעג סטָאג ןיא זיא
 ,ןרָאי עלַא רַאפ
 .ןרָאװעג טנכעררַאפ ףייפ רעד םיא

 דרע ןיימ

 געטש ןקילָאמַא ןַא טכוזעגפיוא בָאה ךיא

 ;געו ןטיירב ַא ןופ טיײיז ַא ןָא

 ןיילַא רענייא םיא ייג ךיא שטָאכ ןוא

 ןייג וצ קיטעמוא טינ רימ זיא

 ןורכז ןיימ ןיא רימ טימ ןעיײג סע
 ,ןרָאק רעניורב ןוא ץייוו רעלעג רעד
 יה סעּפָאק עקידעקעמש ליואוו
 .יינש רעמערַאװ --- ךעליורט ןוא

 ,טייל המחלמ ןעייג געוו ןטיירב ןטימ

 ,טייז רעד ןופ רעבָא ייג ךיא

 -- דרעווש ןוא רעצנַאּפ ייז ףַא ןעגזַארב סע
 .דרע ןיימ טמיווש רעסַאו רעליטש יו
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 ןָאליד .מ .א



 ןָאליד .מ .א

 ,ילוי ןט6 םעד ןרָאבעטנ -- שיטציװַאכושז השמ סהרבא) ןָאליד .מ .א

 טננֶא ,1004 ןיא עקירעמא ויא ןעמוקענ .זיירק רענדָארג ,לעטטשז ןיא ,2

 .1934 ,.טקָא וט2 םער וברַָאטשעג ,1910 ראי ןיא -- רעדיל ןקורד וצ זבייח



 לזמ סעמעוו ףַא

 ?ןגער רעד ױזַא טגָאלק לזמ סעמעװ ףַא

 ?ןגער רעד ױזַא טגָאלק רשפא םעניימ ףַא
 ,רעקױה ןדנילב ַא ןופ לזמ ןפַא רעדָא
 ?ןגעו עטבױטשרַאפ ףַא ץעגרע ךיז טּפעלש סָאװ

 ?ןגעוו יד ןופ לוגליג םעד ,טנוה ןפַא רשפא יצ

 ?ןגער רעד ױזַא טגָאלק לזמ סעמעוו הַא

 טלעװ רעצנַאג רעד ןופ טײקטרַאה יד ריּפש ךיא

 -- דרע רעטרַאה רעד ףַא טעשטרָאקעגפיונוצ קרַאּפ ןיא ףָאלש ךיא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טײקטרַאה יד ריּפש ךיא

 ,רימ רעביא רעטצניפ למיהןעיסָא רעד טגנעה סע

 ,טלעצעג ןיימ ןוא םייה ןיימ זיא רעטראדעגסיוא רעד ,קרַאּפ רעד

 -- דרע רעטרַאה רעד ףַא טעשטרָאקעגפיונוצ קרַאּפ ןיא ףָאלש ךיא

 ןייַא ןצרַאװש ןיא ךימ רעצרַאװש ַא רעצימע טקעד'ס

 .טלעוו רעטרַאה ,רעצרַאװש רעד ןופ טײקצרַאװש יד ךיז ףַא ליפ ךיא

 ןייז ,טנלע ןיימ וטסלָאז רעטנלע ,רעקרַאטש ,רעקרַאטש

 דלעפ ןיא
41 

 ןיילַא דלעפ ןיא םורַא ייג ךיא ןײלַא דלעפ ןיא םורַא יג ךיא

 ,טנייו ןוא סנייו ץעמע יוװ רעה'כ | ,טייגרַאפ ,טייגרַאפ ןוז יד עז'כ

 .ָאד רעדלעפ עטיוט יד טנײװַאב ,ךיוא ָאד ייגרַאפ ןיילַא ךיא ןוא

 --- טױט ןיב ךיא ןוא ,טיוט ןיב ךיא ןוא יוז רעד ןופ רענעש ךָאנ --- ךיא

 ?ןופרעד רעצעמע ןעד טסיײיוו ?ןופרעד רעצעמע ןעד טסייוו

 ?ןופרעד רעצעמע ןעד טסייוו ?:ןופרעד רעצעמע ןעד טסיײיוו

2 

 ,טנעה עניימ ףַא טנוה רעד זיא טָא ןײלַא טכַאניב דלעפ ןיא ץיז ךיא

 ,ּפָאק ןלופ ַא ןָא םיא שוק ךיא ,טירט עלענש טימ טנוה ןיימ טמוק טָא

 ףיט ױזַא ךיז ןייוועצ ןוא ,ןיהַא טכרָאנש רע ,רעהַא טכרָאנש רע

 .ּפָא ךיז רימ ןופ טנוה רעד טסײר ?טינ ךימ טסעז וד ,טנוה ןיימ ,טנוה ןיימ

 ףיױא גנולצולּפ ךיז טביוה רע ןוא
 טכַאנ רעד ןיא ךיז טליבעצ ןוא
 ּפָא טרעפטנע ָאכע ןא ןוא
 .טכַאנ רעקירעיורט רעד ןיא
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 רעטצנעפ ןיימ ןיא טּפַאלקעג לפייט רעד טָאה'ס

 : רעטצנעפ ןיימ ןיא טּפַאלקעג לווייט רעד טָאה'ס
 ;טניירפ ַא רענייד רעוו ךיא ,םוק

 ןגעלעג רעטצניפ רעד ןיא ןיב ךיא

 ,טניישעג שזַא קילג ןופ טָאה גיוא ןיימ

 ,ךעלקעלג טימ לצימ ַא רימ טיג רע
 ,טכַאנ רעד ןיא סױרַא ןעייג רימ

 ,ךעלקעלג יד ןעגנילק סע ןוא --- יצ ךיא
 טכַאל רע ןוא טצנַאט רע --- לווייט רעד

 ןעמַאזוצ ןענַאּפש רימ ,ןענַאּפש רימ

 ןײש א ךיז טזײװַאב גנולצולּפ ןוא

 ,ןגיוא יד רַאפ זיה ַא ןוא --- גנורּפש ַא

 .ןײרַא רעטצנעפ ןיא ןקוק רימ

 ןשטנעמ עטעליוקעג ןעלּפַאצ טרָאד

 ;קַאה ַא ,רעסעמ ַא זיא טָא
 ןשיט ענעכָארבעצ ףַא בייל רעקיטש

 .קַאב ַא ןוא גיוא ןַא -- לקניוו ַא ןיא

 ,ןעמורב ןוא ןעגנילק ןָא ןביוה רימ

 ,טכַאנ יד תולוק טימ ןקערש

 סרעגעלעג ןופ ּפָארַא ןשטנעמ ןעגנירּפש
 ,טכַאנ רעד ןיא טשימעצ ןקוק ןוא

 .רעטצנעפ ןיימ ןיא טּפַאלקעג לווייט רעד טָאה'ס

 ,טניירפ א רענייד רעוו ךיא ,םוק

 ,ןגעלעג רעטצניפ רעד ןיא ןיב ךיא

 .טניישעג שזַא קילג ןופ טָאה גיוא ןיימ

 טכַאנ רעמ ,טייקליטש רעמ

 ךיוא ןיוש טפָאלש יז ןוא ,עלַא ןיוש ןפָאלש סע
 ;ךױה רעד ןיא ףױרַא טפַאשקנעב יד טביוה ךימ רָאנ
 ;טכַארט ןוא םַאזנייא ױזַא שיט םעד ייב ץיז ךיא

 .טכַאנ רעמ ,טייקליטש רעמ :עשטּפעש ךיא ןוא טעב ךיא

 שיט ןפַא טײרּפשעצ .,ןזָאלרַאפ ןגיל
 קעװַא ואוו טפיול ןוא לקערב ַא טּפַאכ גילפ ַא
 .קערש רעד ךיז טײרּפשעצ לקניוו ַא ןופ ןוא

 שיפ ןופ ךעלקערב ןוא רעסעמ ַא ,לּפָאג ַא
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 טיוט

 ,ןרילרַאפ ןוש ךימ לי ןבעל ןיימ

 ,טױט םוצ ךימ ןבעג רעביא ןוא

 ןרעטש עניימ ןענעז ואוו ,ָא
 ?טיײגרַאפ ןוז ןיימ .,ןוז ןיימ ןעוו

 ןעמענ ךימ טעװ ןוא טיט רעד טמוק סע
 ,טײג רע ואוו טרָאד ןייג לעוו ךיא ןוא
 -- ןעגנַאגעגכָאנ ןבעל םעד ןיב ךיא

 .טױט ןגעק ןלעטש טינ ךיז לע

 ןרילרַאפ ןיוש ךימ לי ןבעל ןיימ
 .טױט םוצ ךימ ןבעגרעביא ןוא
 ןבעל ןיא ןיב ךיא ,טיױט ןיא ןיב ךיא
 .טיק ןיא גניר רעדנור ַא יו

 טלעוו רעד ייב ןשטנעמ ייב טָאג ייב גערפ

 ,רעטעלב עלעג עברָאט ַא רימ טימ גָארט'כ
 ,ריט ןוא לעוװש ןדעי ייב טישעצ ןוא
 ןגיוא יד קערש רַאפ וצ ןשטנעמ ןכַאמ'ס
 ,רימ רעטניה ָאד טייג --- ךיא ריּפש -- ץעמע ןוא

 ? רעטעלב עלעג וטסטײרּפש סָאװ :טלמרומ רע

 ? טלעוו יד ױזַא לעג ןוא קירעיורט וטסכַאמ סָאװ

 :רעיורט ןליטש ַא ןיא רעפטנע ךיא ןוא

 ,טלעוו רעד ייב ,ןשטנעמ ייב ,טָאג ייב גערפ

 טציא זיב ךָאנ טָאה ךימ

 ןענַאטשרַאפ טינ רענייק טציא זיב ךָאנ טָאה ךימ

 ןיטשרַאפ טינ לָאמניק ךימ טעװ רענייק ןוא

 -- ןענַאד ןופ רעצ טימ קעװַא ךיא לעװ ױזַא

 ןיײגרַאפ ןייּפ ןוא רעצ ןיא ךיא לעװ ױזַא

 ןעניפעג ור ךיא לעװ ןטרָאד רשפא ןוא

 ;טינ ןטרָאד ךיוא ,יוא ,רשפא ןוא

 --- ןדימ ַא ּפָאק ַא טימ רעדיוװ ןעלגָאװ

 ,טירט עניימ ןטלעשרַאפ ןוא ןעלגָאװ
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 ןלא עי ג ָאלָא ט ג

 רעטקידײלַאב ַא ןיב ךיא

 ןייז וצ רעטקידײלַאב ַא זיא ליואוו רָאנ
 ןגייווש ןיא ןסילשנייַא ךיז
 ,ןייּפ ןיא ןרעטייל ךיז

 ,רעטקידיײלַאב ַא ןיב ךיא

 ,רעטקידײלַאב ַא ןיב ךיא

 ;טוג זיא רימ ןוא

 ץרַאה ןיימ ךיז טקיליײה'ס
 .טולב ןיימ ךיז טרעטייל'ס

 ךייא ןופ רעטייוו ןיב ךיא

 ןבייל ינַאמ

 ,ךיז וצ רעטנעענ ןוא ךייא ןופ רעטייוו ןיב ךיא
 ,דיירפ ןיימ רעפיט ןוא ןייּפ ןיימ רעפיט זיא רַאפרעד
 ךיז טימ ךיא גָארט ךָאד ,קנַארק ןוא םַאזנייא ןיב ךיא
 ,טיױט םוצ גנַאזעג ןיימ ,טלעוו רעד וצ טכיל ןיימ

 ,ךיז וצ רעטנעענ ןוא ,ךייַא ןופ רעטייוװ ןיב ךיא
 .ןייר ױזַא קילב ןיימ ןוא טָארט ןיימ ץנַאג זיא רַאפרעד
 ,טכַאנ יד סנטָאש יד יװ ,רעצ רעד ךימ טסערּפ סע ןעוו
 .ןײלַא טייקליטש רעד ןיא טסיירט ןיימ ךיא ןיפעג

 טרָאװ רעזדנוא

 ,טױט טינ ךָאנ זיא טרָאװ רעזדנוא
 ,טױר ןיוש זיא למיה רעד שטָאכ
 -- טײגרַאפ ,טייגרַאפ ןוז יד ןוא
 .טיױט טינ ךָאנ זיא טרָאװ רעזדנוא

 ,טרָאד ןוא ָאד רעטנוא סע טייג
 ,טרָאװ רעזדנוא ךָאנ טעװ ןעילב
 -- טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןייגפיוא
 .טרָאװ רעזדנוא ךָאנ טעװ ןעילב

 קערש יד גָאירַאפ לייוורעד ןוא
 ,געו ןופ דש ןצרַאװש םעד ןוא
 גערב רעזדנוא ףַא ןיוש טרעיול סָאװ
 קערש ןוא שינרעטצניפ רערעװש טימ
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 ,טױט טינ ךָאנ זיא טרָאװ רעזדנוא

 ,טיױנ רעזדנוא ןיא טגניז ןוא טנייוו

 טירב רעזדנוא ןיא טגניז ןוא טנייוו

 ,טיוט טינ ךָאנ זיא טרָאװ רעזדנוא

 ןרעּפלַאה ,ל .מ ןופ טיוט ןפַא

 קעװַא ןוא --- ןסירעגּפָא ךיז טסָאה וד

 -- געװ ןייד ףַא רעיורט רעד ריד ךָאנ

 דניק ןייד ,דיל ןייד ,בייוו ןייד ריד ךָאנ

 .טניוו רעקידנענייו רעד ןוא

 ,טלעװ רעד ןיא עלַא ןענייוו ייז

 :רלעפ ןיא דלַאװ ןיא טסברַאה רעד יוװ

 ןײלַא טלעװ רעטייוו ןיא ךיא ןוא

 .ןייװעג ןיימ טימ ךיוא ךיז סייר

 ןעמָאנ ןייד ךיא קילײה שידק ןיימ טימ

 ןעמָאנ ןייד ךיא קיליײה שידק ןיימ טימ

 .ןורכז ןיימ ןיא טסנייש וד ןוא

 ,טקילײהעג ךיוא ךיד טױט רעד טָאה'ס

 ןרָאי ענייד --- ןבעל ערעװש סָאד יו

 ,ןענייש ןטלעוו ענעי ןיא וטסעוו רעטײרפַאב ַא

 ןדירפ ןוא טייקילעז ןיא ,ור ןיא

 ,סעדייז-רעטלע ,סעדייז יד טימ ןעמַאזוצ

 ןדיי עסיורג ,עטוג עלַא טימ

 רעטלע ןרעוו רימ

 יוצ ןוש טערט טױט רעד ,רעטלע ןרעוװ רימ

 .ואוו"ץעגרע טגָארטרַאפ ,ןבעל רעזדנוא ןייַא טגיוו

 ,טפול רעד ןיא ןייוועג רעטיב ַא ןיוש רעה ךיא

 .טפור ןוא טלכיימש ןוא ןטױט ַא טריפ טױט רעד

 ,טױט םוצ ןעיצ ןױש עלַא רימ ןלעװ דלַאב

 .טיירג ןיוש םירבק יד ,ןעלדיר יד ןפרָאװרַאפ

 ךיילגוצ ןעיירפ ךיז ןוא טלעוו יד ןגָאלק טעװ

 .ךייט רעקישיור ַא יװ טנגוי ַא טייג זדנוא ךָאנ
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 ִצ י ג ָא לָא ט נג ַא

 ןבעל ןופ ךָאי ןרעווש ןיא

 ןבעל ןופ ךָאי ןרעווש ןיא ןעיײג סָאװ יד
 --- ,טָארט ךָאנ טָארט ,קיטומ ןוא ליטש
 ,ןגעוו יד ףַא ןרעטש יו ףיוא ןעיײג
 ,טָאג וצ ןוא למיה םוצ גנַאזעג טימ

 ,ןטכיול ןוא ךיז ןדניצ ,ףיוא ןעיײג
 ,דרע רעזדנוא ףַא טרעװ קיטכיל ןוא
 ,ןדייל רעייז טימ ליטש ןעיײג יז
 ,טרעשַאב ייז זיא ליטש ןדייל לייוו

 טלעוו רעד ןופ תמא םוצ

 ןעלמיה עטסכעה יד טכיירגרעד טייקיטכערטרעדינ יד ןעוו ןוא
 ;דיירפ ןוא טייקיטכערעג סױרַא ואוו-ץעגרע טגניז

 ,הוואג ןוא טייקיטשינ טימ טּפַאזעגנָא זיא טפול יד ןעוו ןוא

 ,דייר עטלייוװעגסיוא ךָאנ לֶאמַא ליטש רעד ןיא וטסרעה

 טייקשלַאפ עקידנעיירש יד דרע יד טבױטרַאפ'ס ןעוו ןוא
 :טלעוו רעד ןופ תמא םוצ ץרַאה ַא ואוו-ץעגרע טגָאלש
 ,ןסַאלעגסיױא ןוא טיישרַאפ טיירש הּפצוח יד ןעוו ןוא
 .טלעצעג ןייז ןופ לעוװש םוצ רעוו טייקליטש יד טרַאצ טסערּפ

 טנייה ןופ טינ זיא דיל רעזדנוא

 -- טנייה ןופ טינ זיא דיל רעזדנוא

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד רַאפ

 ,טניירפ ןיימ ,קירעיורט זיא רימ

 ןרָאלרַאפ רעוו ןוא םוטשרַאפ שטָאכ

 ,טדנעשעג ייז ןבָאה ןטכענ םעד

 ;ןרָאצ טימ ןוא רעטכינ ױזַא

 -- טנעה עדימ עניימ ןענייוו סע

 .ןרָאלרַאפ רע ןוא םוטשרַאפ שטָאכ

 ,טנייה םעד ייז ןריפ ואוו ןוא

 ?ןבעגעג זדנוא רע טָאה סָאװ

 ,טניירפ רעטנָאנ ןיימ ,רערעיײט ןיימ

 ? ןבעגרַאפ ייז ןעמ ןעק יצ
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 עי ג ָא לָא ט נַא

 טיײצ יד ייז ןבָאה ןסירעצ
 בעל ןופ רונש םעד ןוא
 ,טניירפ רעטנָאנ ןיימ ,רערעייט ןיימ
 ?ןבעגרַאפ ייז ןעמ ןעק יװ

 -- טנײה ןופ טינ זיא דיל רעזדנוא

 .ןרָאי עקידרעטעּפש יד רַאפ

 ,טניירפ ןיימ .,קירעיורט זיא רימ

 .ןרָאלרַאפ רעוו ןוא םוטשרַאפ שטָאכ

 רעיורט םעד רעבירַא יירש

 ,רעיורט םעד רעבירַא יירש
 :רעצ םעד רעבירַא גניז
 ,רוכיש רעסעװרָאבַא יו
 .רַאה רעד ןדייל ןופ רעוו

 לזמ ןטימ ץלָאטש יז

 ,רַאפרעד טָאג ביל ןוא

 רוכיש רעסעוורָאב רעד סָאװ

 .רַאה רעדנדייל רעד זיא

 רעטצנעפ ענייד ייב
1 

 ,רעטצנעפ ענייד ייב ןייוו ךיא לייוו ,רַאפרעד

 ;רָאװ ןיימ ןיא ןוא םיורט ןיימ ןיא ךיד רַאג ןוא

 ,רעטצנעש רעד ןרעטש רעד יוװ רעטיצ ןוא

 -- רָאי עטצעל עניימ ריד קעװַא קנעש ןוא

 ,לכימש ןייד ךָאנ רימ טייג'ס ןוא ,ךימ וטסרילרַאפ רַאפרעד

 ,ןייוועג רעווש יוװ ץרַאה ןיימ ףַא ךיז טגייל ןוא

 לזמ ןיימ דיירפ טימ גָארט ךיא ,טינ רעױדַאב ךיא רָאנ

 .ןייב ןוא שיילפ ןיימ טימ ךיז םיא וצ סערּפ --- ןוא

 וד עכעלרעדנואוו ,ָא

 .ןברק ןייד ןיב ךיא ,וד עכעלרעדנואוו ,ָא

 ;ןברָאטשעג ריד רַאפ טייצ רעדעי וצ טלָאװ ךיא
 בעל ןיימ ךיז טעװ ןקידנערַאפ ןעוו ןוא
 ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ,ןדייל יד ןעמענטימ ךיא לעוװ
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 סייוו ךיא

 ןטענָאס

 ןעמענ ייז טסלָאז וד --- יז ןלעװ ןעמוק ןוא ןקילייה ייז לעװ ךיא
 ,ןעמעשרַאפ ךיז רַאפ ןײלַא ךיז טסעװ וד רָאנ
 ןרעו רעכעלרעדנואוו ,רענעש טסעװ וד שטָאכ
 .ןרערט ענייד ןיא טכיל טימ ,ץרַאה טרעטיילעג ַא טימ

 ןערָאד

 ,ןבעג טינרָאג רימ טסנעק וד --- סייוו ךיא
 .טכיל ןיימ ףיוא טייג ןיילַא רימ ןופ
 ,רענעש ןרעו םישעמ עניימ
 ,טכיזעג ןיימ --- רעקירעיורט רָאנ

 ,ןיב זיב ךטעש ,ןרָאד

 ןייש טימ דנעלברַאפ --- ןוז

 -- דיירפ ןיימ ןייז לָאז ץנַאג
 ןיּפ ןיימ ךָאנ רעצנַאג

1 
 ,דרע רעד ףַא םענייא ןדעי זיא קירעיורט
 ,ביוטש וליפַא ,ןענייוו ןצנַאלפ וליפֲא
 -- בױט רעד ךיוא יו ףלָאװ םעד זיא םַאזנייא ןוא רעווש
 .טרעצרַאפ רעצ רעד ,ָאטינ זיא גנַאגסױא ןייק ןוא

 ;טרעשַאב ןוא טלגיזרַאפ ןיוש ןיא ױזַא ןוא
 ,ביוש ןייד ןיא ןעלגיּפש ךיז לָאז טנלע רעד
 ביױרט יד טסברעה ןיא יוװ ןפייר לָאז רעצ רעד
 .טרעצרַאפ רעצ םעד ןיא וטסלָאז ןרעוו ןוא

 טָאג יװ טזיב וד לייוו --- טדנעלרַאפ טינ טסרעוו וד רָאנ
 טָאּפש ןוא טױנ רעביא ,ןדייל עלַא רעביא
 ,סיוארָאפ דיירפ ןייד טייג --- ךָאנ טייג רעצ רעד ביוא

 ,קילג ןייד ףיֹוא םענ ,רעצ םעד גיוורַאפ ,ליהרַאפ
 -- קילב ןייד לָאז ןעור געוו ןטייוו םעד ןיא
 ,זיױר ןייד ןיוש ךיז טילבעצ דלעפ ַא ףַא ץעגרע

2 

 .זױר ןייד ןיוש ךיז טילבעצ דלעפ א ףַא ץעגרע
 ?םיוב רעד ,זָארג סָאד טניוו ןיא ױזַא טשיור סָאװ
 ?םיור רעד טשיור סָאװ ,טילפ לגיופ רעד ןעוו ןוא
 .סױרַא טיירש ןוא טנָאמ םעלק ןיא זיא סָאװ ץלַא
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 ,זױה ןייד םורַא טמענ ןוא וצ טלַאפ טכַאנ יד
 ,םיױרט ַא יװ ךיד טדנעלב ,יורפ ַא יו ךיד טריפרַאפ

 םיוצ ןיא טזיב וד רָאנ ,טיוװ רעד וצ ךיז טסייר וד

 .סױא ךיז טשעל סָאװ ,טכַאנ רעד טימ ןעקנַאצ טסליוו

 ,קעװַא טסעװ וד ןעוו לָאמנייק טסייוו וד רָאנ

 געט ערעווש ענייד וטסעװ ןריפ יצ

 ןיילַא ןוא רקפה ןזָאל ייז רָאג רעדָא

 ,טייהרעטכירעגמוא ןעמוק טעװ טיוט רעד
 ,טיירגעג גנַאל רבק םעד ריד טָאה רע שטָאכ

 .ןייועג ןייד טימ ןגָארטעצ ךיז טעװ גָאט רעד

3 

 ,ךיל ןייד ןופ גנַאזעג ןיא ןייגפיוא טסעוװ וד ןוא

 ;טכַאנ יד טגניז ריד ןיא ,גָאט רעד טגניז ריד ןיא לייוו
 -- טכַאמ ןייד זיא דיל ןייד ,גינעק רעד טזיב וד

 ?דימ ןוא קנַארק ױזַא גינעק רעד זיא סָאװרַאפ

 ;טילג ןוא ךיז טנערבעצ ,טרָאװ ןייד ףיוא טייג סע ןוא
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא עריא טלַאה טלעוװ יד :שטָאכ

 ,טכַאלרַאפ ןבעל ןופ ,טסלגָאװ ןוא טסייג וד ןוא
 ,טדימשעג סנזייַא ןיא רעיורט רעד ךיד טלַאה'ס ןוא

 ,דיירפ ןופ ןוא רעצ ןופ רַאה רעד טזיב וד רָאנ
 ,דייר טימ ןרַאנרַאפ ,ןגיוורַאפ ךיז טסעוו
 טינש רעד זיא ףרַאש ןוא סיר רעד זיא ףיט לייוו

 ,טיור ןוא קיטולב ןבעל םעד ךרוד טסיײיג וד

 ,טיוט ןיא טקילײהעג ,טרעטיילעג ךיז טסָאה וד -

 .טילבעצ םילוגליג עלַא ןיא ךיז טסָאה וד

4 

 ,טילבעצ םילוגלג עלַא ךרוד ךיז טסָאה וד
 ,טולב ןייד ןיא טגָאלקעג ,טנייועג ןבָאה ייז שטָאכ
 טומ ןייד זיא סיורג לייוו ,ןעגנואווצַאב ייז טסָאה וד
 ,טיוצ טימ ןוא ןוז טימ גָאט רעד ףיוא טיײג'ס ןוא

 ,טיה ןוא טרעיול ,םוא רעוו טייג ךָאד ןוא
 ,טור םענייד לעװש ןפַא ןטָאש רעד טרעיול סע
 ,טוג ןוא קידלודעג ,םַאזכרָאהעג טסיב וד רָאנ
 ,טירט יד טימ טסגניז ןוא רעטקנעברַאפ ַא םוא טסיײג
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 ןףיײיש רעכעלרעה ןוא גנַאזעג ןוא ליּפש טסיב

 ןייז וטסעוװ ױזַא קיביוא זיב קיביוא ןופ

 .טכיל ןרעטיול ןיא ןייגפיוא וטסעוו דיירפ טימ

 ,םַאלפ ןיא ןסייר ךיז ,ןדניצעצ ךיז טסעוװ וד
 ,םי רעד טעּפמיא טימ םערוטש ןיא ךיז טסייר'ס יו
 .טכירעגמוא קערש רעד ןלַאפַאב ךיד טעוו'ס רָאנ

 סָאװראפ

 ,ןבעל סָאד ביל ױזַא עלַא רימ ןבָאה סָאװרַאפ

 ,טָארט ןדעי ףַא ץרַאה ןיימ ךימ טגערפ

 ,ןבענַאד ןוא טייוו זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ ןוא

 ?טָאג וצ בױל ַא סױרַא ךיא גניז

 ןרעטש עטסטייוו יד ןפושכ ךימ
 ,דרע רעד וצ ןגיובעג ןיב ךיא שטָאכ
 ,ןרערט ןוא ןקילגמוא טימ לופ זיא דרע יד
 .טרעטשעצ ןיילַא ךיז יז טָאה לָאמנייא טינ

 ,למילב ןוא ץנַאלּפ ןדעי ןופ דיירפ ליפיוזַא טייוו סע רָאנ
 ,םיוק טמעטָא סָאװ ,למערעוו ןדעי ןופ ןוא
 ,למיה רעד זיא ךעלדנעמוא ,דרע יד טיירב זיא סע
 .םיורט ןיימ טימ רעדנואוו ןיימ טימ רעכעלדנעמוא ךָאנ ןיב ךיא רָאנ
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 ךייל יַנַאמ



 בייל ינַאמ

 ןיא ,1884 ,רעבמעצער ןט92 םעד ורָאבעטנ -- (יססניחַארב) בײל ינַאמ

 ןבייהעננא .1005 ראי ןיא עטקירעמא ויא ועמוסעג .,ןיירס רעוואנינרעשט ,ןישזעינ

 .1904 ראי ןיא -- רצריל וקורר וצ



8 

 לא לֹא

 ,ןגױא ענירג ןוא רָאה עצרַאװש סעמַאמ ןיימ בָאה ךיא
 ;ןטנעה עניד ןוא עלעדייא סנטַאט ןיימ

 ,טנערב ןוא טגניז סָאװ ,ַאזַא ךיא בָאה טולב ןוא
 ;רפעינד םעד ייב ןדיי ,סעדייז עניימ ןופ טולב סָאד
 ,םירבח טימ עטכַארברַאפ טכענ יד -- ּפָאק ןימ ףַא ןוא
 ;טסול רעניד ,רעטרַאצ רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןיא
 טסורב ןיימ ףַא סנכייצ-רענייצ עפרַאש ןוא
 .יורפ רעקידרעטיצ ,רעטיורטרַאפ ַא ןופ

 טרָאװ סָאד

 ןרָאבעג ךיא ןיב ןייּפ ןוא טולב ןיא

 ,טכַארט סרעטומ רעטשטנעבעג ַא ןופ

 ןרָאד ַא יו קיצנייא ,רעמוטש ַא
 .טכַאנ רעקידהנבל ַא ןיא

 ןבעגעג טרָאװ סָאד רימ טסָאה וד רָאנ

 .,טָאג רעסיורג ,ןצפעל עניימ רַאפ

 ןבעל ןמוטש ןיימ ןופ ךימ טריפ סָאװ

 ,דָאנעג ןייד ןיא ןלַארטשסױרַא

 ןסירעצ ךיא בָאה טרָאו םעד טימ ןוא

 .ידנַאר ןטצעל ןיימ ןופ רעיילש םעד

 ,ןסיב רעטרַאה ןיימ ,טיורב ןיימ רָאנ ןוא

 ,טנַאה רעגרַאק סנטייווצ ַא ןיא טגיל

 רעפייפ רעד

 ,לטפייר ַא טיורב -- םעזוב ןיא

 ,געט יד ןופ רעיורט טימ

 לפייפ ןיימ טימ רימ ךיא ןיב

 .געוו ןטיירב ןיא סיורא

 --- רעטייה ןוא לעה ,קיכליה ןוא
 ,ירפרַאפ ןופ לקעלג ַא
 ,רעטייוו ןעגנַאגעג ךיא ןיב
 יה טינ ןופ רעפייפ ַא

 ,רעדניק רַאפ טפייפעג ךיא בָאה

 ,טייל עגולק ןוא זָארג רַאפ

 ,רעדניר רַאפ ןוא ןקלָאװ רַאפ

 ,טייוו רעד רַאפ ןוא טניוװ רַאפ

 -- ?ןעמונרַאפ טָאה רעגולק רעד

 -- ? דניר ַא ,דניק ַא ,זָארג ַא

 ןעמוקעג זיא ךליהּפָא ןַא

 ,טניוו ןטימ ןקלָאװ ןופ

 לפייפ ןיימ טימ רימ ךיא ןיב

 ,געוו ןיימ ףַא ןעגנַאגעג

 ,לטפייר ןטרַאה ַא טיורב טימ

 .געט יד ןופ רעיורט טימ

 רענייטש ןפרַאװ טעװ רע זיא
 ! טירט עטייוװ עניימ ןיא
 -- ,רענױזַא רָאנ רעפייפ ַא
 ! טינ ךיא ןיב איבנ ןייק
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 ןיב ךיא

 ,ולב ןטקניבעג ןוּפ רעטיר רעד ןיב ךיא
 .ןגעוו עקילייה ,עזָאר סטָאג ףַא
 ױט ןוא ךלימ יו סייוו זיא טפַאשקנעב ןיימ
 .ןגער-קינָאה רעד יוװ סיז ןוא

 ,טולב ןיימ ןוא טרָאװ ןיימ --- דרעוװש ןיימ ,ריצנַאּפ ןיימ

 .רעדעצ ןופ ןירג סָאד --- ןכייצ ןיימ
 ,טוה רעיולב ןיימ --- למיה רעכיוה רעד
 .רעדעפ רענעדלָאג ןיימ --- ןוז יד

 רעטרַאצ ַא רָאג שריה ַא טסיב וד

 ,ןגיוא יד ןדנוצעצ רעטיירב זיא קיטייוװ ןופ ןלַאפעג זיא טנַאה יד

 ןפרַאשרַאפ רעיוא עקיציּפש סָאד .רעטרַאה ןיא ,רעטרַאּפשרַאפ ןיא ימ ןיא

 ,ןגיוב ןופ ןלייפ יד יוװ ,סיפ יד ,קיטיױנ ָאד זיא סקָא ןא ןופ דלודעג

 ,ןפרָאוװרַאפ ןעלגיה יד רעבירַא .רעטרַאצ ַא רָאג שריה ַא טסיב וד ןוא

 ,ןכיוה ענעפָא יד ןיא ילפ ןוא
 .ןרעטש יד ןרָאה ןטימ ךעטש ןוא
 ,ןכיירגרעד --- םולח ַא ןיא סָאװ ןוא
 .ןרעוו טינ --- םולח ַא ןיא יוװ ןוא

 ריצנַאּפ ןיימ

 רעיירש עקיגָאט יד ןגעקטנַא ריצנַאּפ ןיימ
 ,לָאט ןלעקנוט ןיימ ןופ לעוש רעד רַאפ סיוא ךיא וט

 רעייפ ןקיטכַאנרַאפ ןופ טכיל ענעסקַאװ סָאד ןוא
 ...לָאטש ןקיטפיג םעד ןגיוא עניימ ןיא טשעל

 ,עליטש ,לדנקלָאװ םעד וצ --- ור ןוא ןדירפ ןוא
 .ףָאש עקילייה ייווצ יוװ ,לָאט ןיימ ןופ ףיוא ןעייג
 הליפת ןיימ טרעכיור ןייש-הנבל םוצ ױט יװ ןוא
 .ףָאלש ךָאנ ןוא טיורב ךָאנ רעיורט ןופ ךורייוו םעד

 תוטשּפ םוק

 ,רעסעמ ןקנַאלב ןייד טימ ,ערָאלק תוטשּפ ,םוק

 :לעז ןיימ ןופ רעטנָאלּפ ןצרַאװש םעד ףיוא דיינש
 ,רעסעלש ערעװװש ןוא עלעקנוט רעטנוא ןופ טלעוװ ןיימ
 ,לעווש ןיימ רַאפ ןצנוז יו רימ רַאפ ןלַארטשפיוא לָאז
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 ע י ג ָא ל ַא ט נ א

 ןגױא עניימ ןופ שינרעטצניפ רעפיט ןיא סָאװ ןוא

 ,דמערפ ןוא טליוהרַאפ ,ןעוועג טדנעלברַאפ דנילב זיא

 ,ןגיובנגער ןופ טכיל יוװ ,רימ רַאפ רָאלק ןרעוו לָאז
 .דמעה ןיימ ןופ טנווייל עסייוו סָאד יװ ןוא

 ,ןכַאז עקידעבעל טינ ןוא עקידעבעל עלַא ןוא

 -- טדנעװעגּפָא ןוא רימ ןופ טייוו ןבעל סָאװ

 ןכַאלפ-רעסַאװ ענייר יו ףיוא קעד ,ןעענרעד

 .טנעה יד ןופ רעגניפ ןעצ עביל עניימ יו

 ,רעיורט ןטּפעשרעד-טינ ןופ דרע רעגנע ןיימ הַא ןוא

 ,טדימשעג רעצ ןיא טגיל סָאװ ,ץלַא ןופ םיטש יד

 רעיוא ןיימ וצ ןעגנילק לָאז טולב וצ טולב יו

 ,דיל ןיימ ךרוד טרעטיילעג ,טרָאװ ןיימ ןיא ןוא

 סייוו ךיא ָא

 דיר ערעיײיז זַא ,ךָאד סייוו ךיא ,ָא
 ירשעג רעביט רעד ןדנואוו ןופ זיא
 -- גָאט ןופ טנלע םעד ןיא
 דיירפ ענעגייא ןיימ ,טנוװָא ןיא רָאנ
 .יײז ןופ ךיא גָארט בנג ַא יװ

 רפס רעקיליײה רעד

 .ןדגוצעג זיא טכיל עמערָא סָאד
 ;ןפָא טגיל רפס רעקילייה רעד
 -- ןדנואוו עקילייה יד --- תורוש יד

 .ןפָאלש עטקינײּפרַאפ רעדניק יו

 גערב םייב

 טרַאּפשרַאפ רמוש ַא יו טכַאנ יד ןעוו

 ,ירשעג רעייז ןופ ןריט עלַא

 -- טכַאנ ןופ טנלע םעד ןיא

 טרַאצ ךיא ןפע ,ןלעקנוט ןיימ ,לקניוו ןיימ ןיא

 .ייז רַאפ הליפת ןיימ ןופ ריט יד

 ,רעדנילב ַא ,גנוגיינרַאפ ןופ טכענ ןיא

 !לכױרטש טינ תורוש יד ןופ ףָאלש םעד

 רעדניק עטקיניײּפרַאפ ןופ ףָאלש ןיא

 ,לכיימש ןטרעטיײילעג םעד םענרַאפ

 .לגיּפש ַא ףַא לגיּפש ַא -- םי רעד ןוא למיה רעד

 .טייוו עיולב יד ,ןוז יד טדנעלב -- ןטימ ןיא

 טײרש עוועמ ַא :קיאורמוא ,לטניפ ַא ,טרָאד ןוא

 .לגילפ ןסייוו ,ןצרַאװש ריא טימ ןעלגיּפש יד טדיינש ןוא

 ןפיר ףַא ןוא ןפיט ףַא :ןָא טמענ גױא סָאד םיוק ןוא

 -- !ךױור ַא .ןיינ --- ? לגעז ַא .טסקַאװ ןטָאש רעטכייל ַא

 ,ךיוה ןיימ ףַא תוליפת טימ טרַאװ ךיא .ךיילב זיא גערב ןיימ

 .ןפיש עביל ,עטייוו ,עדימ עניימ ףַא
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 רעדיל ייווצ

1 

 ,רעטייוו ַא ףור ַא טקעװעגפיוא טָאה ךימ
 ןרָאה ןקידנלַאש ַא ןופ רעּפוק רעלעה
 ,רעטייר ַא ןופ ןריּפָאלַאג רעקידנלייא
 ןרָאּפש ןוא ןרעצנַאּפ ןופ לָאטש רעױלב רעד ןוא

 ןגיולפעגכרוד ןענעז רעמיוב עטיור ףַא ןוא
 .רעיולב ַא קע ןַא ןוא רעייפ ןוא זָאר --- ןעיולק
 ,ןגיוא עיולב --- ךעלכייט -- ןענַאל עלעג ףַא ןוא
 ,רעיורט ןוא ,רעכעטיירק עטיור ןוא ךיור ןוא ןוז

2 

 רעמוז רענַאידניא ןיימ ןופ ןפיוהרעטייש רעד
 .טנערברעד ךיור ןעגניר ןוא דלָאג סנּפָארט ןיא
 רעמורפ ַא ןוא רעמוטש ַא ליוק ןרעטש ןטצעל םעד
 .טנעה עטניורברַאפ טימ ךיא רַאשרַאפ ׁשַא ןיא

 ןטיילפ עקידהנבל ףַא .רעפרעד ןוא טכַאנ ןוא
 ,לעז ןיימ ןיא רעיורט ןליּפש ןלירג יד

 ןטײלּפ עטילבעגפיוא ייב זָארג ןסייוו ףַא |
 ,לעג תונבל יד יװ ןסעבריק יד

 ןלַארטש טייקלוה רעליק ןיא --- סקַאװ רעיולב --- רעמיוב ןוא
 ,טָאג רַאפ עקיטכרָאפ יװ ,טכיל עכיילג יו
 ןלַאפ סָאד טַאלב ןקלעוו ןופ ףרַאש טנכייצ טייקליטש ןוא
 ,טָארט ןיימ ןופ ורמוא יד ךָאנ רעפרַאש ןוא

 ןגרָאמירּפ

 לָאטש ריא טימ גיוא עקינוז
 ,יולב עקיגָאטרַאפ יד טסייר
 לָאט ןופ לסיש ןיא ,ןטנוא
 .ױט טימ ןגרָאמ רעד טרעכיור
 לייה ןיימ וצ ,גרַאב ןיימ ףַא ,ָאד
 ,ללעוש ןיימ רַאפ גָאט רעד ןיוש טכירק
 ,גניר ריא ןופ גנַאלש ַא יװ ,טכירק
 ,לעפ רעקידנעלב ריא ןיא יינ
 גנוצ םענעדלָאג ןייז טימ ןוא
 ,ליוז יד לוויטש ןיימ ןופ טקעל
 ,לעז ןיימ ןופ דנואוו רעד זיב טקעל
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 םיוב-לּפע ןרעטנוא

 .לפע רעד ךיז טלטיור םיוב ןפַא

 .ור טימ ןרוכש ןטפוד עפרַאש

 ,זָארג ןמערַאװ ןופ טנעה יד וצ

 .בײל עצנַאג סָאד טיצ

 לצרָאװ ןצרַאװש ןפַא ןוא

 ,ּפָאק רעלופ רעד טקניז

 ,רערוכיש ַא טקניז

 .ןעקנַאדעג ןָא ,ןסעגרַאּפ ,סיז

 ,למיה רעד יװ ןפָא --- ןגיוא יד
 -- ןגיוא יד יװ למיה רעד

 / .ןפָא ןוא יולב

 ,סנּפָאקוצ רָאנ
 ,לצרָאװ ןצרַאװש ןיא ףיט

 קרַאּפ ןיא טסברַאה

 -- ןרעױא עכַאװ יד ןיא רעדָא
 .ןגילפ עקילייה ןעלּפערּפ
 ןבעל ןגױז לּפע יד רעדָא
 ,טולב ןיימ ןיא רָאג רעדָא
 ,ןרעדָא ענעגרָאבראפ עניימ ןיא
 ,ןעגנוקער ךיז ןריר

 .ןעקנַאדעג ךיז ןקער

 ,עקילייה ,עסייוו
 ,ענערָאבעג טינ ךָאנ
 תוליפת ןעלמרומ ןוא
 ,םעד וצ
 ,יולב ןיא טמעטָא רע סָאװ
 ױלב רעד ןיא טדניצ ןוא
 ,לגילפ םענעדלָאג ןמערַאװ ןייז

 ןעיירשעג ענעגושמ ערעייז ןופ ןיב ךיא
 .טינ רענייק ָאד טייג טציא .טסברַאה ,ןפָאלטנַא קרַאּפ ןיא
 טירט עדימ ,עליטש טימ ,ױזַא טגיילרַאפ טנעה יד

 ןעײלַא עקידייל ,עליטש ןיא םורַא ךיא יײג

 ,ןגייוצ ערַאד ,עיורג יד ךרוד הנבל יד ןוא
 ,ךיילב ןוא ןײלַא --- ךיא יוװ ,עקיאור ַא ,ךיא יו
 ,ךיוהרעדניא טפושיכ סעּפע ,ןלַארטש ענירג טימ
 .ןגייווש עקידנטיה סָאד רימ םורַא טרעטייל ןוא

 ןלַארטש עקידפושיכ סהנבל רעד ןופ דימ ןוא
 ןייטש ךיא ביילב רעקידרעטיצ ַא ןוא רעליטש ַא

 ,ןייטשרַאפ ןָאק ןוא --רעכעלקילג ַא -- ךרָאה ןוא ייטש ךיא

 ןלַאפ רעטעלב עלעג עקידנכרָאש יד סָאװרַאפ

 דייר ןוא םישעמ יד רעבירַא

 ,דיר ןוא םישעמ יד רעבירַא
 ,רָאו רעלעקנוט רעד רעבירַא
 ,דיירפ רערעכעה ןיא ןטכױלַאב
 רָאלק ױזַא טפָא סע ךיא םענרַאפ
 :רָאה עניימ דרָאב ןופ יװ ,טנעָאנ ןוא
 ,םייל סָאד ןוא ץליהעג ,ןזייא זַא
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 ;טײדעג ןוא טריי סָאװ ,גנידצלַא זַא
 ,םיוב רעד ,היח יד ,לגיופ רעד
 -- טיורב ןוא רעסַאװ ןוא רעייפ ןוא
 טייק ַא יװ רימ ךרוד ןענעז ייז
 .טיױט ןופ ףושיכ םוצ ףושיכ ןופ

 ןעײלַא עליטש יד ןיא ַאד

 :ןעיירשעג יד םענרַאפ ןוא גייווש ןעײלַא עליטש יד ןיא ,ָאד

 טָאג וצ ןוא ,טכַאנ רעד ןיא ,דליוו -- טולב ןרעטצניפ ןייד טימ וד

 .טָאטש עקיטכַאנ יד טציא טיירש .טוג ןוא קיאור זיא ָאד .,גייווש

 ןעײלַא עליטש יד ןיא .טסנייוו
 ,ור יד ןוא טסברַאה רעד ןענייוו
 .וד ןוא עטקלעוורַאפ רעטעלב

84 

 ךיירפ עסייוו ןיימ

 ןרעױט עכיוה יד ףיוא טלַארּפ ריא ,יעה ןרעױט עכיוה עניימ ייב ריא ,יעה
 .ףיוה ןיא רימ ייב דרעפ יד סיוא טנַאּפש ! טכאוו ןעלקַאפ טימ טכַאנ עצנַאג יד
 ןרעיילש ןציירד ןיא דיירפ עסייוו ןיימ ןרעיילש ןציירד ןיא דיירפ עסייוו ןיימ
 ! ףיוא ךימ טקעוװ ןוא ,רעהַא רימ טגנערב .טכַאנייב רימ וצ טנייה ןעמוק ףרַאד

 ןטױר םעד ייב ,ןעיולב םעד ייב ןטילש ןיא דיירפ עסייוו ןיימ טילפ
 ,ןימַאק ןופ רעייפ ןליטש ,דרעפ עסייוו ןביז יד טימ
 ,ןטייוצ םעד ךָאנ רעיילש ןייא טלַאפ ןטישעצ ןרעיילש עריא
 -- !ןיב ךיא יו וטסעז --- ,ןציירד ,דרע רעד ףַא ןטניוװ עסייוו

 .ןימַאק ןיא ייז טפרַאװ יז ןוא ,דרעפ עסייוו יד טגָאי יז ןוא

 ןרעױט עכיה יד טרַאּפשרַאפ ,ריא ,יעה
 !העש רעייא ןיא טניה יװ טפָאלש טייג
 ןרעיילש ןציירד ןא דיירפ עסייוו ןיימ
 .ָאד ָאדַאזַא רימ טימ טציא זיא

 רעדליו רעד בירנייוו רעד ןיב ךיא

 ,ןגייל ךיז ןליד ענייד ףַא !רעדליו רעד בירנייו רעד ןיב ךיא

 ,ךיילק ןייד ןופ ךרָאש ןיא ןכיוה ,ףיוה ןייד ןופ טױלּפ םייב ףיוא ייג
 ,ןגוא ענייד ןיא ךיז ןכיילב רעדליו ַא ,רעטיור ַא רעטעלק
 ,דײר ענייד ןופ ןרעיורט .ףױרַא רעטצנעפ ענייד זיב
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 רעטיוט ַא ,רעכיילב ַא ןגיל ןּפמָאל ענייד ןופ ןרעיול
 ,ייבש ןיא ןביוש ענייד ףַא ןיּפש ַא יװ ןירג ןוא קיטסברַאה
 ,רעטיינשרַאפ ַא יינש ןיא קיאיינש ןּפמָאל יד יו טרעלקרַאפ ןייגסיוא
 .יינש םעד ןופ ריד וצ ןענייוו ,ןימַאק ןופ םַאלּפ ןיא קישַא

 טכַאנ עטוג ַא

 !טכַאנ עטוג ַא .טנַאה עניד יד שוק ךיא
 .טייהרעטנוזעג יײיג ,ונ .טכַאנ עטוג ַא --
 .טייוו לּפענ רעליק ַא .ליטש ןזיא סַאג יד
 ..!טכַאנ עטוג ַא .טוג ,ונ .טוג טינ ,טוג טינ

 טכַאנ רעליטש רעד ןיא .ןברָאטשרַאפ טירט ןוא

 .רעה ןוא ןיה ךיז טגיוו ,ךיז טגיוו ןטָאש ַא

 .רעוװש ןוא קיטעמוא ױזַא זיא רימ ןוא
 יי! טכַאנ עטוג ַא -- ? סָאװ ,ונ .טוג טינ ,טוג טינ

: 

 עלַא ייז ןגָארט טייקרעכיז עכלעוו רעבייו עתרבועמ יד ביל בָאה ךיא

 ןלַאװק יוװ ןלַארטש סָאװ ,ןגיוא יד ןיא ,ןלָאװשעג ןוא טציּפשרַאפ רעכייב יד טימ

 עלַאק טימ ןוא ךלימ טימ ןקעמש יז ,רעבייל עטלּפָאס יד ןּפעלש יז ןעוו
 ןלַאטש יד ןיא טכַאנרַאפ-רעמוז יוװ ןלָאט עקיזָארג יד ףַא יק יד יװ

 ןציּפש ענעלָאטש יו ןגיוא טימ ,וד

 .ןדנואוו ןופ הפרש רעד ייב טסעגרַאפ וד

 ,ןציצ ערעייז ןופ ןזיור יד זַא

 ןדנוצעג ןּפיל ענייד ףַא ןענעז

2 

 28 יא

 טשוקעגנייא ךעלטרעצ ןוא טגיוורַאפ ןעוו רָאנ ...! טנייפ ךיד בָאה ךיא

 ר רעקידלכיימש רעליטש ןיא דניק עסַאלב עניילק סָאד
 הצ ייז טכַאמ -- עגר ַא ,ךעלעגיוא יד ףיוא טנפע --- עגר ַא
 -- טסורב ןייד וצ ךיז טיצ ךעלּפיל עקידנפָאלש טימ

 ּפָארַא ליטש ןעניר ןרערט ,ענייד ןגיוא יד ןופ ןוא
 -- יוט ןרערט טימ קידנעױטַאב למינּפ שרעדניק סָאד
 ,ױזַא טָא ,עמַאמ ָא ,סיפ ענייד וצ ףיט ךיא גיוב ןַאד

+ 

 ! ּפָאק ןכעלקילגמוא ןיימ ,ןקידניז ןיימ ,ןקידניז ןיימ

 גָאט ןופ לגיר ןרעטניה

 ןעמונרַאפ טָאה לעז עדימ ןיימ סָאװ ,טײײקטרעדנוזעגּפָא ןופ ןהעש ןיא
 . ןלַאפעג גָאט ןופ ביוטש ,ןגיל ,טנוװָא ןופ לגילפ ןקיאור ןרעטנוא

 ,גָאט ןופ לגיר ןרעטניה ,גָאט ןופ רעדנואוו ןוא ןענייּפ עלַא ןעוו
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 ,בײל ןופ לגיר ןלעקנוט ןרעטניה ןוא
 לעז ןיימ ןופ לגיר ןרעטניה ןוא
 --: ,טײקמַאזנייא רעטיול ריא ןיא

 -- ,ןהעש ענעי ןיא

 --- ,עגר ַאזַא טפערט
 ,טנורגּפָא ןַא יו
 ,סיוא טינ טלַאה ךיא ןעוו
 ,ןרָאלרַאפ ,ןרָאלרַאפ רעוו ךיא ןעוו

 :עז ךיא לייוו ,סייו ךיא לייוו
 ,שיט ןיימ ףַא לרעסעמ ןיילק סָאד
 ףָאלש ןפיט ןייז קידנעטש טּפָאלש סָאװ
 ,רעטומלרעּפ ןלעדייא ןייז ןיא
 --- ,זָארג ןיא לגנעלש ַא יו
 ,זָארג םנופ גנַאלש עניד ַא יו
 רימ ףַא טדניצ לרעסעמ סָאד
 ףושיכ ןזייב טימ ןגיוא ענייז

 שיט-ןטרָאק םייב

 ךיז וצ ךימ טיצ ןוא
 וצ ךימ טרעווילג ןוא
 :םס ןייז רימ וצ טיצ ןוא
 .םס ךעלדנרעה עקיציּפש ייווצ

 ,ןרָאלרַאפ ,ןרָאלרַאפ ןיב ךיא ןוא
 ,ןָאט ךיא טלָאװ סָאװ ןוא
 ןָאט ךיא טלָאװ סָאװ
 ,ןלָאּפָאט עגנוי ייווצ יד טינ ןעוו
 ,רעטצנעפ יד רַאפ ריִמ ייב ןעייטש סָאװ
 ,הנבל ןופ סייוו
 ןענַאװש יד יו רעזדלעה עגנַאל יד טימ

 ,זדלַאה ףַא זדלַאה ַא
 ןטכָאלפרַאפ זדלַאה ַא ףַא זדלַאה ַא
 .ןברָאטשרַאפ ןוא טפעהַאב עביל ןיא
 טיהַאב ןיב ךיא ןוא
 ,טזיילעגסיוא ןוא

 ,טרעטַאּפעצ שיט ןטרָאק םייב טכענ ליפ ױזַא טסָאה וד
 ! טניירפ עטוג טימ ןוא עדמערפ טימ טכיל ןלעג םייב
 ,טרעטַאלפעג טנַאה ֹוצ טנַאה ןופ ,טציירעג סייה טָאה טרָאק יד
 .טניישעגפיוא םענעי רַאּפ ,ךיז ןשָאלעג םעד רַאפ

 ררעטלעהעגפיוא גנוקער ןיא טכענ ןסעזעג טסיב וד
 !קירטש םענעי ןטכָאלפעג ,קירטש ןופ ךיז טרעטנָאלּפעג
 רעטלעטשרַאפ טייקיצייג ןיא ,ץרַאה ןופ טייקידייל ןיא
 .קילג ןקידטשרעמולכ ןופ סופ יד ןָאט וצ קעל ַא

 ,ןגיואוועג וטסָאה דלָאג יו -- קנואוו ַא גיוא סמענעי ןיא

 ,טירט סרעטייוצ א טסעמ היח ַא יװ ןטסָאמעג

 ןגיוא עטמעשרַאפ טינ טימ וטסָאה טנעה סמענעי ןיא

 ,טיהעג ךעלמיבנג שינרעטצניפ רעד ןיא יוװ

 ,טייקנייש רעד טימ טפַאשטניירפ ןייד טלַאק ןסעגרַאפ טסָאה וד
 ; טרָאװ ןכיוה ןופ טפַאה ןייד ,םור ןייד ןוא טעברַא ןייד
 ,טייקניילק עדמערפ ןגעקטנַא עקיטשינ טייקניילק ןוא
 .טרָאק ןגיוצעג וטסָאה טרָאק רעדעי ןגעקטנַא

 ,ןגָאטרַאפ ןופ ןעיולב זיב שיט-ךטרָאק םייב טכענ ,ָא
 ,טנערבעגפיוא טָאה ןוז ןופ טכיל עלעה סָאד זיב ןוא

 ןגָארטעג ךיז ֹוצ םיהַא סניוועג סָאד טסָאה וד ןעװ/ ,
 ,טנעה עקידנענייוו למיש יו ,עקיּפעלק טימ
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 ןכַאז עטיוט

 ,ןכַאז עטיוט עכעלגעטגָאט
 :םורַא ָאד זדנוא ןעלגניר סָאװ
 ןכַאװ סָאװ טניירפ ענעעזרַאפ
 .םורפ ןוא גולק זדנוא ןכרָאה ןוא

 ,גנוריצ ַא ,גנַאהרָאפ רעד ,שיט רעד
 טנעװ יד ,רעלעט ַא ,דיילק ַא
 גנורירַאב רעדעי ןופ ןבעל ייז
 ,טנעה עגולק ערעזדנוא ןופ

 ןסַאג ענרענייטש יד ןיא

 ןסַאג ענרענייטש יד ןיא
 ,תונבל-ענרעטמַאל עסייו יד ףַא
 ,סנגָאר עקיטכעדרַאפ ףַא
 טניו רעד טּפיז
 ,ןּפיז ענרעבליז ןביז ךרוד
 .ןגער םענרעבליז

 לגיופ רעשידניא רעד

 ןדייר ןוא ןעוט רימ סָאװ ץלַא ןוא
 ,טכענ ןוא געט ערעזדנוא ןיא
 ןדישַאב ןוא גולק ייז ןעמענרַאפ
 .טכענק יוװ יירטעג ןגייווש ןוא

 ןלעװש עלעקנוט יד רַאפ ,רימ רָאנ
 לעה טינ ןעעז -- ןבעל ןופ
 ןלעז ערעייז ןופ רעיורט סָאד
 ,לעז רעזדנוא ןיא טרעיורט סָאװ

 טלַאפסַא ןטרַאה ןפַא

 רעבליזקעווק יו
 ,ןגער רעד טלַאפ
 טנוה ןיימ ןוא ךיא ןוא
 תונבל ליפ ױזַא ןביירט
 ,רעיורט ןופ ןכייט רעביא

 ןעגנַאפעג ךעּפעט ןיא לגיופ רעשידניא ,וד

 .םיוז ענלעּפרוּפ יד רעכירַא טינ טסעוװ וד

 .ןעגנַאלרעד לבָאנש םענעדלָאג ןייד ןיא טסיצ וד

 .םיוב ןקילייה םעד ייב לַאװק םעד ןוא לָאט םעד

 ,זָאר ןיא ןפילשעג -- ןטפול רעד ןיא סופ ןייא

 ,רעטייווצ רעד רעטנָאלּפ ןיא

 זָארג ןכעליולב ןפַא קע ןייד זיא גנַאל ןוא

 .רעטײרּפשעצ רעיורט ןיא

 ,רעיורט ןייד ןצייר וצ ,סָאטָאל ַא זיא ןוז יד
 ,טייוו יד רעטפַאלק ןייא ןוא גיוא ןייד ןיא לעג טנערב
 רעיולב ַא --- ךַאלרַאש ַא ןטסָאמרַאפ לגילפ ןייד
 ,טייז םייב ןטָאש ןרעיולב ןייז ףַא טלַאפ ןוא

 לָאמַא יו יצ טינ ,לגיופ רעשירַאנ ןיימ

 ! ןעגנַאלרעד וצ ךיוה ןייד
 לָאװ ןקיברַאפ םניא טנַאה ַא ךיד סָאה ָאד

 ןעגנַאפעג קיבייא ףַא
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 ןעלגיּפש עניימ ןיא

 טייל עטלַא

 ענילעשזדנַא

 ןעלגיּפש עליטש עניימ ןיא טגיל רעדורב ןיימ
 טור לכיימש רעקנַארק ַא .טור רע .טּפָאלש ןוא
 ,טולב ןייז טניר לדייא ןוא .טכיזעג ןייז ףַא
 ,ןעלגילפ עטכַאמעגוצ ,עסייוו ענייז ןופ

 ,ןעלגיּפש יד רַאפ ךיז טגיונ רעטסעוװש רעזדנוא ןוא

 ,טוג ןוא ךיילב עמַאמ רעזדנוא יו זיא יז

 טולב סָאד רָאה עטרַאצ עריא טימ טשיוװ ןוא

 .ןעלגילפ עטכַאמעגוצ סרעדורב רעזדנוא ןופ

 ,ךיש עטצוּפעגסױא ,עכייוו ןיא טייל עטלַא
 ,רעדיילק ענייר ,עצרַאװש ןוא דרעב עיורג טימ
 ,טנעה עלעג יד ןיא ךעלעקעטש עטלַא טימ
 .קרַאּפ ןכרוד ןריצַאּפש ,עקניניילק
 ןעיײלַא עקינוז יד ךוד ןעייג
 ,רעמיוב עקידנברַאטש רעטנוא ןציז
 ,ןלַאפ רעטעלב עלעג יד יװ ןרעה
 ,ןגיוא עקיטעמוא טימ טייוו ןקוק

 -- לָאט ןיא לָאב ןליּפש ,ךעלגניי ,טרָאד
 .ןירג ןלעג ןפַא ךעלדמעה עסייוו
 ,לכייט סָאד גיוא עלופ ַא יװ ,רעטייוו
 .רעטצנעפ ,רעזייה עטיור ,עכיוה ,רעטייוו
 ...ןקלָאװ עיולב ,ןקלָאװ עסייוו ,רעכעה
 ןעײלַא ענעפָא ןופ ץיירק םייב סקניל
 ,לַאטסעדעיּפ ַא ,דמַאז רעכייוו ,רעסייוו
 ןַאטנָאפ רענרענייטש ,רעקידנעניר ַא
 .רעסַאװ ןעקנירט ןעמוק סָאװ ,ךעלעגיופ ןוא

 .רעליטש ןשטנעמ עלַא ןעייג טירטס טָאמ ףַא
 .רעליטש רָאנ קידבוט-םוי ,קיברַאפ
 ,רטסעקרָא ןַא טרעמָאי טירטס טָאמ ףַא
 .ןוז רער ןיא טלקניפ שעמ
 ,רטסעקרָא םעד רעבירַא רָאנ
 .ןָאטירַאב רעד טגָאלק קיצרַאה
 .םואיווקער ןקירעיורט םנופ רעטרעװ טגָאלק רע
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 ןברָאטשעג זיא ענילעשזדנַא

 .ור עקיביײיא

 ,ןברָאטשעג זיא ענילעשזדנַא

 .ור עקיביײיא

144 

 רעדיילק עצרַאװש ןיא טגיל ענילעשזדנַא ןוא

 ,קלַאפַאטַאק ןצרַאוװש .,ןכיוה ןפַא
 ןעלגיּפש ענעלָאטשירק טימ
 ,ןורָא םענױעבליז ןיא טגיל ענילעשזדנַא ןוא

 ,ענירג ןיא ,ןטרימ ןיא
 .עכיילב ,ןזיור ןיא
 ןצרַאה ןפַא סקַאװ רעלעג --- טנעה יד

 ,דרעפ עקיטעמוא ,עצרַאװש ריפ ןוא

 ,ּפעק יד ףַא ןעניורק עצרַאוװש

 טכַאנ יד

 טייהרעדנילב ןײגמורַא טעװ יז
 קידנּפַאט רעגניפ עדנילב טימ
 ,עגעשָאלעגסיױא ןסַאג ןיא
 קידנּפַאלק רעגניפ עדנילב טימ
 .ענעסָאלשעגוצ רעטצנעפ ןיא

 ןייועג א

 ,ףָאלש ןָא טכענ עדימ ,עגנַאל ןיא
 ןעגנילק סרעגייז עטייו ךיא רעה
 ,טָאטש רעלעקנוט רעד ךרוד ןעגנילק יז
 רעּפוק ןביוט רעייז טימ
 ,ןקָאלג עצרַאװש יו
 .ןבעל ןמערָא רעזדנוא ךָאנ

 ,גנַאלקּפָא ןגנַאל רעייז ןיא
 ןברַאטשרַאפ ןלעקנוט רעייז ןיא
 ,רעכעד עצרַאװש רעביא
 ,ּפעק עדימ רעביא
 -- ןיײטש ןליק -- ןסַאג רעביא ןוא

 .ןייווװעג ַא ךיא םענרַאפ

 יױזַא טינ ןענייוו רעדניק

 .ןבעג םייב ןעיורפ ןייק טינ ןוא

 ,ןגיוא יד ףַא ּפערק טימ
 .ןענילעשזדנַא ,עליטש ןריפ

 -- ענילעשזדנַא ןוא
 ןציז טינ רָאי קיסיירד ןיוש טעוו
 עלעקנעב ןייז ףַא רעמַאה טימ
 ! םינכש ןופ ךיש עטלַא רעביא

 -- ענילעשזדנַא ןוא
 ןעמולח טינ רָאי קיסיירד ןיוש טעו
 ,רעדיל עטכייל ןעגניז טינ ןוא

 ! עילַאטיא רעקיטכיל ,רענייש ןייז ןופ

 .ֹור עקיביײא

 .ור עקיביײא

 ,טױלּפ ַא יב ןצעז ךיז טעװ יז
 ןרעביושעצ רָאה עצרַאוװש יד

 ןרעיױל וצ ןצימיא ףַא
 ןרעביוצרַאפ ןצימיא ןוא
 .ןרעױדַאב ןצימיא ןוא

 :ײטשרַאפ ךיא ןוא
 ױזַא רָאנ רענעמ ןענייוו סָאד
 ,םםטש ןוא טקיטשרַאפ

 ,רעטכיזעג ענרענייטש ,עצרַאװש יד עז ךיא
 ,ּפעק עלייה יד
 ,ןזיא רעטעקַאנ יװ טסורב יד
 ,קירטש יו ןרעדָא עצרַאװש טימ טנעה יד
 ןוז רעד וצ ןלָאװשעגנָא ןעלקסומ טימ
 ,לָאטש ןקידנעגניז טימ
 ןביירט ייז סָאװ ,ןענישַאמ יד יװ

 ףָאלש ןָא טכענ עדימ ,עגנַאל ןיא

 .:ןכילש סנטָאש ךיא עז

 ןסַאג יד ןיא ןשָאלרַאפ ךיז ןעלטרעצ ייז

 .סענרעטמַאל ןופ רעבליז ןכיילב םוצ

-- 159 -- 



4 
 פ

 ולא .+ 3 1 רע 154 58

 ,טנעה עצרַאװש עריא עלַא טימ טייג יז ףָאלש ןָא טכענ עדימ ,עגנַאל ןיא

 ,ןגױא ענירג ערעייז טימ ןרעכיור סָאװ :המקנ עקילייה ןיימ ףיוא ךיא קעוו

 ןעמוק ןפרַאד סע סָאװ ,תופירש יד : ! ייג ןוא ףיוא ייטש

 יןענייו רענעמ ואוו ,טרָאד ;טָאטש ןיא קעװַא טייג יז

 רעסעלש ערעווש ףַא

 .ןקירבַאפ יד ןסָאלשעגוצ ןעייטש רעסעלש ערעווש ףַא

 .געז יד ןוא רעמַאה רעד רעמ טינ טצלירג ןסַאג ףַא

 ,ןקירב ןוא סקרַאּפ ,ןרַאוװלוב ףַא ןוא סגָאר ןוא ּפערט יד ףָא ןוא

 .געט ענייש יד ןיא ךיז ןעמערַאו עקירעגנוה יד

 ןעלגיר ערעוװש רעטנוא ןופ -- ייז יוװ קירעגנוה ןוא

 .ןןעלגילפ עצרַאװש ענייז טימ סַאה רעד ייז ןיא םוטש טריר

 ,ןסַאג יד ךרוד ןציירק ןעיורפ ליפ ױזַא --- טכענ יד ךרוד ןוא
 .ךיוה רעד ןיא ןדליש יד יװ --- רעייפ--- --- ןגיוא טימ
 ןסַאצּפָא עשלדיימ יוװ ךייוו ןוא טכייל ,ןעניזָאמיל ןוא
 ,ךיור ןופ ןרעיילש עיולב ןיא ךיז ןרַאש ןקָארשרעד
 .ןעלגיּפש עניד יד ךרוד ,ךעלבייש עניילק יד ןופ ןוא
 .ןעלגילפ עצרַאװש ענייז טימ קערש רעד קיטעמוא טכָאפ

 וינעווע רעטפניפ ףַא

 ,רעיומ ןסייוו ַא ןיא ,וינעווע רעטפניפ רעד ףַא
 ,קָאטש ןטנציירד ןפַא ,רעיומ ןסייוו ַא ןיא
 ,רעיורט ןופ טייקכיילב רעד ןיא ןטרַאװ ןוא ךעלדיימ ןעיינ
 .קָאלג טנװָא םנופ לַאנגיס ןליופ ןפַא

 .ןדנוטש ןופ ּפמוז ַא ןיא ליופ טפָאלש קָאלג רעד רָאנ
 .טנעוו ןופ ןייטש םעד ןיא קנַארק טגיל גָאט רעד ןוא
 .ןדנואוו ןעניײװַאב ןוא ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא
 .טנעה עשלדיימ יד ןיא טכרָאש ,טכרָאש דייז רעד ןוא

 ,רעיולב ןוא רעטעלַָאיפ ,דייז רעזָאר ,דייז רעסייוו

 ,ביוט ןוא ןיד ,ןיד ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא

 רעיורט ןופ טייקכיילב רעד ןיא ,רעטצנעפ יד ףַא ןוז יד ןוא

 | .בױטש םענירג ןופ ןלייז עסייה ןיא טכירק

 .ןדנואוו ןעניײװַאב ןוא ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא
 .טנעה עשלדיימ יד ןיא טכרָאש ,טכרָאש דייז רעד ןוא
 ,ןדנוטש ןופ ןדנואוו יד ןיא קנַארק טגיל גָאט רעד ןוא
 .טנעוו יד ןופ ןייטש םניא ,טנעה עשלדיימ רעביא



 עמערַא רעזייה ןיא

 ;טיקנייש ליפ ױזַא ָאד זיא עמערָא רעזייה ןיא
 .ןוחטב רעד טלדייא ןּפיל עקירעגנוה יד
 ,טייקניילק רעלָאװק ריא ןיא ןגָאלשעג זיא סָאװ טנַאה יד
 ןכש ןרעמערָא םעד רַאפ ןפָא ןריט עלַא טלַאה

 ,ןלייק ערַאד יד ןופ רעייפ ןטלַאק םעד ייב ןוא

 ,ןגיובנלע ףַא טנעלעג ּפעק ןשיט יד םורַא

 ןלייצרעד דרעב עטלַא ןוא ,טציּפשעג ןרעיוא יד

 ןגיוטשעג טינ םיסנ ןופ ןוא המכח ןוא רעצ ןופ דייר יד

 ,רעײרפַאב רעד ,רעליטש רעד -- ּפעק עלַא רעביא ןוא
 ןטימניא ייז טימ טציז ןוא דייר יד ןופ טרעדינ רע
 רעייפ םעיינ טימ ןרעקַאלּפ ןלייק ערַאד יד
 ןטינשעגסיוא רעייפ ןופ דרעב ןוא ּפעק עלַא ןעלטיור ןוא

 ןדירפ

 :ןפיירטש ןטנָאזירָאה עלַא רעביא תופירש

 ,טיורב ןוא םור רַאפ ךיז ןעלגנַאר רעקלעפ

 ,טיוט ןליק ןופ טפוד ןטימ ןצייר ןטניוו

 ,ןפייפ רעטצנעפ ןיימ רַאפ ןעלגיופ עליופ יד ןוא

 ,ןפייר רעמיוב יד ףַא לּפע ענירג יד ןוא

 ,ךיור רעכייב עלופ ןגָארט ןקלָאװ עטייוו
 :ןענענ ןקע עלַא ןופ ןרעייפ עזָאר
 .ןענערב רעפרעד ענירג ןוא טעטש עטלַא
 ,ךייוו ןוא קידלטרעצ ןרָאה ןייז ףַא דלומ רעד ןוא
 ,ךיוה ןייז ףַא ןדירפ ןיימ טגיוו ןוא ור ןיימ טגיוו

 ןדיי רענליוו ןגעוו דיל-סקלָאפ ַא

 עניירקוא זיב עטיל ןופ שזַא ערַאמכ ַא טגנעה ןישזעינ רעביא
 ;הרוחס ןייז דיי רעד טריפ ;עטָאילש עסיורג ַא ןוא
 -- .הרוחס עטסעב יד זיא הרות ,עלָאגעלַאב ַא טָאטש ןיא טרָאפ
 .הרות ןייז דיי רעד טריפ .עטָאלב ןיא דיוב יד טקניז

 עטָאּפַאק ענעדייז ןייז ןוא ,רעדמערפ ַא דיי ַא דוב ןיא טציז
 ;ןבירעגּפָא םיא זיא ;ןטייוו ידלַא ןופ טמוק
 תולד רעסיורג רענליוו רעד ןוא ?ןישזעינ ןייק דיי ַא טריפ עשז סָאװ ---
 ןבירטרַאפ דמערפ רעד ןיא ,ןטייל רַאפ סָאװ ,הרוחס ---
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 -- הרוחס עטסעב יד זיא הרות
 ,ןגעוו וצ דלָאג טימ טינ
 ,סעקַאטסָארּפ רענישזעינ ,ןדיי
 :ןגעמרַאפ ַא ןבָאה

 ,רעלכײּפש עלופ ןיא טיורב ןטַאז

 ;רעדניר ןוא ףָאש עטעפ
 ,הרות ןייק טינ ןבָאה ייז רָאנ
 ,רעדניק ןוא ךיז רַאפ טינ

 -- ןישזעינ ןיא דיי רענליוו רעד טביילב
 .הרוחס ןייז ףרַאד ןישזעינ
 רעדניק טימ דיי רענליו רעד טציז
 ,הרות טנרעל רע ןוא

 ןישזעינ רעביא ןענרעל ןייז טגנילק

 ;רעביטש עלַא רעביא
 ,סעקַאטסָארּפ רענישזעינ ,ןדיי
 :רעביא שזַא ךיז ןעמענ

 ,רענייב יד ןיא ייז טנוזעג ַא --
 ,סעקַאװטיל יד עלַא
 הרות רעייז ןענרעל ייז סָאװ
 ,סעקַאטסָארּפ רענישזעינ

 קרָאי וינ וצ דיל ַא

 ןבױל ךיא לָאז יו ,קרָאי וינ ,קרָאי וינ

 ! םור ןייד ןוא טייקסיורג ןייד ,טכַארּפ ןייד
 ,ןבױטש ענייד ןיא בױטש ַא גיל ךיא
 .םוטש ךיא ןיב טייקסיורג ןייד רַאפ ןוא

 ןגוא עניימ ףַא ךָאד טסיב וד רָאנ
 ;טנעה עניימ ףַא יװ ,ןסקַאװעג
 ןגיוצעצ ךיז תובחר ןליימ ףַא
 ! טנעוו ןוא סוינעווע טימ ,סרעווקס טימ

 -- .רעכירק ןקלָאװ ענייד ,סמערוט יד
 ! טינַארג ןוא ןזייא ןופ דלַאװ רעד
 רעכיוו רענייש רעכעלרעדנואוו ןייד
 ! טירט ןוא יירעייג ,רעדער ןופ

 !ןעלגיּפש עטיירב יד טלַאפסַא ןייד ןופ

 ! גנעלש ףַא גנעלש --- ענייד ןענַאב יד

 ןעלגילפ ןופ ךַאמ -- ןקירב ענייד ןוא

 !גנעל וצ גנעל ןופ ,ךייט וצ ךייט ןופ

 ,רעטכיל ןופ דלָאג רעד טכענ ענייד ןופ
 :טכיל ןייא ןיא ןדנוצעצ םי ןייא
 ,רעטכיזעג ןֹוא ןגיוא ןענָאילימ
 ! טכיזעגנָא ןייד ןיא ןכַאװ סָאװ

 ,סרעמַאה ןופ ץלירג רעד --- געט ענייד ןיא
 ,דָאנג ןייד ןיא טעברַא ןופ סייווש רעד
 ,סרעמַאלק ןוא לָאטש ןענָאילימ -- טנעה ןופ

 ! דָאר רעקידרעכיױר ןייד ייב ָאד

 ןטָארטעג טירט ןיא ָאד בָאה ךיא ךיוא
 ! טלַאפסַא ןטלגיּפשעצ ןייד ףַא
 ,ןטָאש םעד קילג ןופ טכוזעגמוא --- ָאד
 .טלַארטשעגפיוא ןטָאש ןייז טימ --- ָאד

 רעגניפ עטיײרדעגסיוא טימ --- ָאד ןוא

 ;טיײרדעג געט יד ןיא דָאריּפעטש םעד

 רעגניזירעדירב טימ ,טכענ ןיא -- ָאד ןוא

 ,טייזרַאפ טלַאפסַא ןיד ףא דיל ןיימ

 רענייר טײקנעש ןיא דיל ןיימ טימ ןוא
 ,סייװש ןיימ טימ םינּפ ןיימ ןופ ןוא
 רעניטש ענייד ןופ סופ ןדעי ןייד
 !סיורג ןייד רַאפ טקילײהעג ךיא בָאה
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 ןיב ךיא
 ,רעטסואווַאב ַא טיירב ןוא טייוו ,בייל ינַאמ ןיב ךיא

 ; טעה --- ץעּפוהעי זיב ליװזנָארב ןופ
 ,רעטסוש רעטוג ַא -- רעטסוש עלַא טימ
 .טעָאּפ רעטוג ַא -- ןטעָאּפ עלַא טימ

 ,עליּפַאק רערעווש רעד ייב ,טַאטשקרעװ םייב לגניי ַא
 לָאמַא ,לָאמַא --- תונבל ןופ טכענ ןיא
 ,הליפת ַא יו דיל ַא רעטנורַא ןצרַאה ןיימ וצ זיא
 ,לֶא יד ןלַאפעג זיא טנַאה רעד ןופ ןוא

 ןעמוקעג עזומ עטשרע יד קידענג זיא סָאד
 ,גנוי-רעטסוש םייב ןּפיל יד טשוקעג ןוא
 ,ןעמונרַאפ רעדיוש ןסיז םענעי בָאה ךיא ןוא
 .גנוצ רעמוטש רעד וצ טרָאװ סָאד טיג סָאװ

 ןרָאלק ַא לַאװק ַא וצ ןרָאװעג זיא גנוצ ןיימ ןוא
 יה טינ ןופ יו טכליהעגפיוא טָאה דיל ןיימ ןוא
 ,ןרָאװעג ןפָא רימ זיא טלעוו עגנע ןיימ ןוא
 .ימ ןוא טיורב ןיימ ןרָאוװעג זיא סיז ןוא

 ןלעזעג עיירטעג יד ,ןעגנוי-רעטסוש יד
 .טסוג טימ גניז ךיא יװ טפַאגעג ןבָאה ייז
 ןלעפעג דיל ןיימ זיא ץרַאה רעטיב רעייז
 .טסואוועג טינ ייז ןבָאה ,גניז ךיא סָאװ וצ רָאנ

 ,ןבעל ןמַאזימ ןיא טעמוא ןופ טציירעג ןוא

 ,טעּפשעגסיוא ךימ קזוח טיִמ יז ןבָאה

 :ןבעגעג רימ ןעמָאנוצ ַא קיבײא ףָא ןוא

 .טעָאּפ םַארטש:םַארג ,קינטוטַאל םַארטש-סַארג

 ,רעדירב עיירט עניימ ,טנוזעג רימ טייז זיא
 ןףייא טינ רימ טייג --- ךייא טיִמ טַאטשקרעװ םייב
 --- רעדיל םעזוב ןיא ,עזומ יד ןצרַאה ןיא
 .ןייז וצ טעָאּפ ַא ןטעָאּפ וצ ייג ךיא

 -- .ןעמוקעג ןטצעָאּפ יד וצ ןיב ךיא זַא ןוא

 -- ייא ןופ טשרָאקָא ןוא סניילק ַא לגיופ ַא

 ,ןןעמונעגפיוא ךימ דובכ סיורג סימ ייז ןבָאה

 יז ןופ רענייא ןרָאוװעג ןיב ךיא ןוא

 -- !עיײרפ לגיופ יד יװ ,רעגניז ,ןטעָאּפ ,ךַא
 ,ךיל רעזדנוא טימ ןוא ךיילב ןוא טרעטסײגַאב
 ,עיינ ןטייקנייש ןופ ןעגנוזעג ןבָאה רימ
 ,דירַאי ַא ףַא רקפה רעלטעב יד יו

-- 163 -- 



 ע י ג ָא לָא ט ג א

 ,ןעגנולקרַאפ טלעוװ יד ןוא ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא
 ,קעה וצ קעה ןופ ןעגנואוצַאב רעצרעה יד
 -- .עגנולשעג רעגנוה םעד ןוא ןעגנול יד ןסירעג
 .קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא זדנוא ןופ רענייא טינ זַא

 ,םירָאװ םעד וליפַא טזייּפש רע סָאװ ,טָאג ןוא
 ,סיורג טינ ןעוועג טעָאּפ םוצ דָאנג ןייז זיא
 םירָא ןוא סעװרָאב קעװַא קירוצ רימ ךיא ןיב
 ,סייווש ןיא טיורב ןיימ ןסע טַאטשקרעװ םוצ

 ,הנתמ רעסיורג ןייד רַאפ ,עזומ ,ריד קנַאד ַא ןוא
 .ָאטינ טיורב ןייק זיא רעלכיײּפש ענייד ןיא שטָאכ
 הנוכ רענייר טימ רָאנ עליּפַאק רעד ייב ןוא
 .העש רעטצעל ןיימ זיב ןעניד ריד ךיא לָאז

 ,רעטסואוװַאב ַא טיירב ןוא טייוו ןייז לָאז ןעמָאנ ןיימ ןוא
 -- טעה ,רעטייוו ןוא ץעּפוהעי --- ליװזנָארב ןיא
 ,רעטסוש ַא טעָאּפ ןייק טינ ןיב ךיא סָאװ ,קנַאד ַא ןוא
 .טעָאּפ ַא רעטסוש ַא ןיב ךיא סָאװ

 ןרעּפלַאה בייל השמ

 רעטיירב רעד ףַא טרָאד ,וינעווע רעד ףַא
 ,ביוטש ןשירטקעלע ןיא ,קנַאלש ןוא יורג
 ,רעטייוורַאפ ַא טכַאנ ןופ סנטָאש ןיא ןוא
 .בייל השמ ןײלַא ןענַאטשעג זיא

 ןסייה ןייז ,םינּפ ןייז ךיוה ּפעק רעביא
 -- טפרַאשרַאפ שיפלעוו ןוא ןסיררַאפ ץלָאטש
 ,ןסיוטשרַאפ ָאד טניירפ ַא רע טָאה רשפא
 .טפרַאדעג רָאג טניירפ ַא רע טָאה רשפא

 רעטיצ ַא ןוא ...בייל ינַאמ ...בייל השמ
 .טנַאה רעטלטרעצעג רעטיירב רעד ןיא
 ,רעטיב זיא ןבייל השמ ..בייל השמ
 ,טנַאװ ענרענייטש ןייא זיא טָאטש יד ןוא

 ,ןזייב ןייק טינ ,דניק ַא יו טמירק רע ןוא
 ,פיר ןיא זיב טדיינש סָאװ ,לכיימש ַא רָאנ
 ,ןזױה יד ןופ שטיינק ןשיטנַארפ םעד ןופ
 ,ּפיל רעשרעגינ רעד ןופ שטיינק םעד זיב

 ,רעיולב ךָאנ למיה ןופ --- ןגיוא יד ןוא
 ,טוג טינ ןוא טיישרַאפ שלגניי ןכַאל
 ,רעיורט ןייז ןופ טולב סָאד זיא רימ וצ ןוא
 ,טולב ןיימ ןיא ןײרַא קיביײא ףַא
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 עי ג ָא ל ָא ט ג ַא

 ,רעטיירב רעד ףַא טרָאד ,וינעווע רעד ףַא

 ,ביוטש ןשירטקעלע ןיא ,קנַאלש ןוא יורג

 ,רעטייוורַאפ ַא טכַאנ ןופ סנטָאש ןיא ןוא

 .בייל השמ ןײילַא ןבילבעג זיא

 ןטעָאּפ

 ןעמיוצ ןָא ךעלדרעפ עגנוי --- זדנוא ךָאנ ןעמוק סָאװ ,ןטעָאּפ יד
 :ןעיולב יד ןיא טצרַאשרַאפ ןקע יד ,ןלָאט עכעליירפ יד ףַא
 ,ןעמיור יד רעבירַא ןעיָאלק יד ,ןגיוא יד ןיא ךלימ ןוא טולב

 .ןעיָאלק ערעײז רעטנוא ףרַאש ןצילב ביוטש ןוא טנעמיד רעד ןוא |

 רעטייוו רימ ןּפעלש ענעדָאלַאב ! רעמוּפ ןיא סעּפַאקש ןענעז רימ ןוא ,ךַא
 .רעייש ןופ ןטָאש םוצ דרעצרַאוװש ןופ --- ןרָאק ןלעג --- דלָאג םענייר
 ,רעייפ ןקינוז ןופ סנטָאש ןיא ,תונבל עטרעצרַאפ ןופ טכענ ןיא ןוא
 ,רעטייא ערעזדנוא ןופ ךלימ-יולב יד ךעלּפיל ערעייז ןכוז

 ןסיוו ןופ ךוב םעד ןיא

 :ןסיוו ןופ ךוב םעד ןיא ןכוז ךעלטנעה עניילק
 ; רעטעלב יד ןופ ןסקַאװ רעדנואוו רעביא רעדנואוו
 ,ןסילפ הנבל ןופ רעסַאװ ןכייט עיולב
 ,רעטעג עקידלגילפ ,ןקלָאװ יד ףַא ןעלזניא

 .ןעמי רעביא רעסעלש ,תונבל יד יו שיפ

 ,ןגיובנגער רעביא ,לגיופ יד יװ ןעגנַאלש

 ןעמַאטש ןיא ןָאטעגנָא רעמיוב יד יו ןשטנעמ

 .ןגיוז למיה ןופ ךלימ תויח יד יוװ רעמיוב

 .ןביירש ןטניוו יד סָאװ ,ןטייצ עטלַא ןופ טפירש
 ןגעטש עלַא רעביא ,תולזמ יד רעביא
 ןביילק םימכח סָאװ ,עפיט ןשינעטער
 ןגערפ רעדניק סָאװ ןוא ,ןביילב רעכיב ןיא ןוא

 ךעלגניי ייווצ ןופ דיל ַא

 ,לגניי עטייווצ סָאד םיא טרעפטנע ,לגניי ַא טימ לגניי ַא טציז
 ,לגניצ ןטימ רדסכ טּפַאלק
 רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ ךיא זַא --
 ,רסיק ַא ןייז טלָאװ ךיא רעדָא
 דרעפ ןטסעב םעד ףַא ךיא טלָאװ
 ,דרע עצנַאג יד ןטיירסיוא

 .לגניצ ןטימ רעּפַאלק ַא ךיוא
 ןענַאב יד טימ רעסעב טלָאװ ךיא --
 ןענַאד ןופ טייוו ץעגרע ןרָאפ
 ,טלעוו רעטייוו רעסיורג רעד ףַא
 .טלעטשענּפָא טינ ךיז טלָאװ ןוא
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 לגניא עטייווצ סָאד ייז טרעפטנע ךעלגניא יד ךיז ןציז סע יו
 ;לגניצ ןקידנּפַאלק ןייז טימ ,ךעלגניצ יד טימ ןּפַאלק ייז ןוא
 ןטניוו יד ףַא רעסעב טלָאװ ךיא -- ןגיב ןופ לייפ יד יװ ןענעז
 ,ןטניה ןופ טצעזעגקעװַא ךיז ןגיױלפעג זדנעג עסייוו ןביז
 ,טנַאה ןיא שטייב ןגנַאל ַא טימ ,דנַאל הנבל םעד ןופ ךיילג
 ,דנַאל הנבל םוצ ןוא !ָאיװ .טנַאּפשעגנײא ןטילש ַא ןיא

 ,לגניא עטשרע סָאד דיירפ ןופ טגנירּפש ;ךעלגניצ יד טימ ןּפַאלק ייז ןוא
 ,לגניצ ןטימ שזַא קילג ןופ טקַאנק ;ךעלגניא עניילק ! ָאג ,ָאג ,ָאג --
 ,סעציײלּפ יד ףַא לצלעּפ ַא טמענ ןטיש טעוװ יינש רעסייוו רעד זיב
 ,סעצייל יד טּפַאכ ,ןטילש ןיא טגנירּפש ןטילש ןיא טמוק ,ןצלעּפ ןָא טוט

 ,טנַאה ןיא שטייב ןגנַאל ַא טיירד ,טנַאה ןיא שטייב ןגנַאל ַא טמענ

 ,דנַאל הנבל םוצ ןוא !ָאיװ !דנַאל הנבל םוצ זדנוא טגָאי

 ,לגניא עטייווצ סָאד ןיילַא טביילב
 ,לגניצ סָאד טקעטשעגסױרַא טייטש |

 ,רעיוא סָאד ךיז ןקָארשרעד טצַארק
 רעיוט ןטלַארּפעגפױא םייב ןוא
 ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא רע טלַאה
 .דנַאל הנבל םעד וצ טזייוו

 םערוטש רעד

 ןעמי עיולב ףַא !ורּפט ןגָאװ ןצרַאװש ןייז ןיא

 ,ןיטש םערוטש רעד טביילב ,דרעפ עיורג יד טימ

 ןעקנירט וצ דרעפ יד טיג םערוטש רעד ייברַאפ טרָאפ

 ,ןיילַא טקנירט רע ןוא | .דרע רעזדנוא רעביא

 ,םערוטש רעד ןָא ךיז טקנירט סעצייל עקידרעייפ

 ,ּפָא ןּפיל יד טשיוװ ,טנַאּפשעגנָא רע טלַאה

 לסיירט ַא טיג רע ןוא רעייפ ןופ שטייב ַא ןוא

 ,ּפָאק ןסיורג ןייז טימ ,טנַאה ןייז ןיא רע טלַאה

 ,עדליוו יד ,דרעפ יד רָאנ רעדער עצרַאוװש יד !ָאיװ

 ;דנַאנַאכָאנ ןעקנירט -- .,ייברַאפ ןרעדער

 סעצייל יד טינ ןליפ ןפיול ןטניוו רָאנ זַא

 ,טנַאה סמערוטש םעד ןיא .יירעפייפ ַא טימ

 רעייפ ןופ שטייב יד !ָאיװ ןעשזריה ןטייוו ןופ ןוא

 :ץילב ַא יו טרעקַאלפ ,דרעפ עיורג ענייז

 עיורג יד ,דרעפ יד ןוא ןעשזריה רעייז ןופ זַא

 ץיּפשױקע יד טימ .דרע יד ּפָא טרעטיצ

 ,סעווירג יד טימ ןעלסיירט
 ,טלעטשעג ךיז םָאביד

 ןגער-םערוטש ַא --- ןוא

 ,טלעוו רעד רָאג ףַא טציילפ
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 םעלעכ רעטניה

 געוו ןטימ םעלעכ רעטניה
 ןפָאלעג דרעפ ןיימ ףא ךיא ןיב
 געט עטלַא ןופ דנַאל םעד וצ
 ,ןפָאלש רעדנואוו עטלַא יד ואוו

 ּפָאלַאג ןיא ךימ דרעפ ןיימ טגָארט
 .ץענערג ַא וצ ןעמוק רימ ןוא
 ,ּפָארַא דרעפ ןופ רימ ךיא גנירּפש

 .ץענעג ןטיירב ןיימ רימ ךיא ביג

 -- ,טיירב ױזַא ץענעג ךיא יו

 ,רעמיוב יד רימ רַאפ ּפָא ןטערט

 ,טײק עטלַא ןַא גנולק ַא טיג

 .רמוש רעטלַא ןַא סױרַא טמוק

 טנַאה ןייא ןיא רע טלַאה ןעלסילש

 :ןרעטמַאל ַא רעטייווצ רעד ןיא

 ,דנַאל רעזדנוא ןיא טסַאג ַא ייז;---

 ףרעטש טינ ףָאלש םעד זדנוא טסלָאז רָאנ

 -- טירט עטלייצעג יירד רָאנ ביג

 ...ןקערש טינ ץרַאה ןייד זייב ןייק טעװ

 --- ,טינ ץענעג ,ךיז טיה ןוא קוק

 .י"ןקעװ טינ רָאנ רעדנואוו יד טסלָאז

 -- ,טָארט ןטשרע םעד רָאנ ךיא ביג

 :ןגיױא יד רַאפ רעדנואוו ןעיײג

 טָאטש עקידנפָאלש ַא טגיל

 .ןגיובנגער ןופ טכַאנ ַא ןיא

 -- ור ןיא ףָאלש ,ןגיובנגער

 .ןדיירפ עסיז יד טלעוו רעד ןופ

 יוצ טנעָאנ טמוק טָאטש יד ןוא

 ..ןדע ןג ןופ ןטרָאג רעד יו

 דרע רעד ןופ ןסקַאװ ןשטנעמ

 ןעמַאטש יד ןופ רעמיוב יד טימ

 דרעב יד ןשידקע ענירג

 .ןעמַאק עטיור יד יו תואּפ

 ,ףָאלש ןכייט עלופ --- ןגיוא

 ,רענרעד עטניורבעגרוד ,ןעמערב

 ףָאש ייב יו סנרעטש יד ןופ

 .רענרעה עטיירדעג ענעדלָאג

 יז ןסקאוו רעבייוו יד ןוא
 ,ןּפיר יד ןופ ןגייווצ יד יװ
 ,ייפ יװ ענרעבליז ןעמערב
 ,ןּפיל יד ףַא קינָאה תונחת

 ףָאלש ןכיט עלופ --- ןגיוא
 ,ןביוה יד --- ענעדלָאג ןפיש
 ףָאש ייב יװ סרעטייא עיולב
 .ןביוט ייב יו עמורפ רעזדלעה

 סיפ יד רַאפ סעמַאמ ייב ןוא

 ןגייוצ ףא יו רעדניק ןעגנייה

 ,סינ רעטוּפ עסיז יד יו

 .ןגייפ יד ןוא םיורגלימ יד יו

 .ףָאלש ןכיײט עלופ --- ןגיוא

 .ךעלקעב יד ףַא רעקוצ ןוא טילב

 ףָאש ייב יװ ךעלסיפ ןעיולק
 .ךעלקע ןגיצ סנטניה יד ןופ

 .טניו רעד טפָאלש ,עלַא ןפָאלש

 .ןעגנַאהעגסױא הנבל יד

 ,טניה ןטיה סנּפָאקוצ ייז
 .ןעגנַאלש ןטיה סנסופוצ ייז

 ,טינ ןפָאלש תויח יד רָאנ

 ,ןכַאװ םירמוש עטוג יד יװ
 ,טירט עלייה טימ םוא ןעיײג

 .ןכַאמ וצ שיור ןטסדנימ םעד טינ

 ,זָאה ןוא רעב ןוא ףלָאװ ןוא זיומ

 רעטָאק ןוא ריטלזיוו ,טרעּפמעל

 זָאנ רעד זיב ךעלמיירטש ןגָארט
 .רעטָאנרעּפיּפ ןופ סעציּפושז

 ,םוא ןעיײג תויח יד ןוא

 -- .ןקוצרַאפ ןוא ןעמורב וצ טינ |

 ,םורפ ןענוװַאד םירודס ןופ

 ןקוק הנבל רעד ףא ןוא

 -- ,טָארט ןטיײװצ ַא רָאנ ךיא ביג
 ןגױא יד רַאפ רעדנואוו ןפיול
 טָאטש רעד ףַא רענעה עטיױר
 .ןגיובנגער ןופ גָאט ןדניצ

-- 167 -- 



 דיירפ ןכייט עלופ --- ןגיוא

 .םולח ןלייה ַא ןיא ןפָא

 דייר יד ןיא ךיז טסיג הריש

 ,םולש ןוא דָאנעג טירט יד ןיא

 .ףיוא ןכַאװ היח יו שטנעמ

 ןטיײוו רעד ןופ הריש ַא טלַאש

 ,ףױרַא ,ךיוה ןקוק עלַא
 ןטייר וצ טמוק רעטייר ַא ואוו

 ,טנעה יד סיוא ןקערטש עלַא

 ,ןעלגילפ עסייוו יו טנעה ןרעוו

 ,טנערב קילייה סָאװ טכיל ַא ןיא
 ןעלגיה רעביא עלַא ןצנַאט

 ,לוק ַא ףא ללה ןעמ טגניז
 ןמא :ןגָאז תויח עלַא
 ,לָאט ןוא גרַאב לגיה טרעטיצ

 .ןעמוהת יד זיב ןעלמיה יד ןופ

 דרעװש ןייז טימ רעטייר רעד טייר

 ןעיולב רוּפרוּפ םעד דיילק ןייז ןיא

 .דרעפ ןסייוו םענייר ןייז ףַא
 ןעיָאלק עקידרעייפ יד טימ

 יינש םעד ןופ עסייוו ןביוט
 ןעמורב ןוא םיא רַאפ ןרעטַאלפ
 יז ןִצ ךיילג רעטייר רעד זיא
 .ןעמוקעגּפָארַא טָאטש רעד ןיא

 ,טָארט ןטירד םעד רָאנ ךיא ביג

 :ןגיוא יד רַאפ רעדנואוו ןעייוו
 טָאטש יד טלַאפ םולח ןיא יו

 .ןגיובנגער ןופ ףָאלש ַא ןיא

 ,טניו רעד טפָאלש .ןפָאלש עלַא
 ףעגנַאהעגסױא הנבל יד

 ,טניה ןטיה סנּפָאקוצ יז
 ןעגנַאלש ןטיה סנסופוצ יז

 ,דרעווש ןייז טימ רעטייר רעד ןוא
 ;ןסָאלשרַאפ ףָאלש ןפיט ןיא טביילב
 ,דרעפ ןייז ףַא טרעווילגרַאפ טפָאלש
 ןסָאגעגסױרַא דלָאג ןופ יו

 ,טינ ןפָאלש תויח יד רָאנ

 ןכַאװ םירמוש עטוג יד יװ
 ,טירט עלייה טימ םוא ןעיײג

 ןכַאמ וצ שיר ןטסדנימ םעד טינ

 םוא ןעײג תויח יד רָאנ

 -- .ןקוצרַאפ ןוא ןעמורב וצ טינ
 ,םורפ ןענוװַאד םירודס ןופ
 ןקוק הנבל רעד ףַא ןוא

 --- ,טָארט ןטרעפ ַא רָאנ ךיא ביג
 ,ןגיוב ןופ לייפ ,ןגיוטשעג טינ
 טָאטש עכעלרעדנואוו יד זיא
 ,ןגױא יד ראפ ןרָאװעג טינ

 ,דלַאװ ַא ןיא רענייא ךיא ביילב
 ,ץענעג ןטיירב םעד רימ ךיא ביג
 דלַאב רמוש רעטלַא רעד טמוק
 .ץענערג רעד זיב ךימ טײלַאב ןוא

 ,טנַאה ןייא ןיא רע טלַאה ןעלסילש

 :ןרעטמַאל א רעטייווצ רעד ןיא

 -- !דנַאל רעזדנוא ףַא סעגרַאפ ,ײג
 ףרעטש ןיא לענש ַא רימ רע טיג

 -- .עזעג בָאה ךיא סָאװ רעדנואוו
 ןסעגרַאפ לענש ןטימ ךיא בָאה
 ןעוועג ךיא ןיב קירעגנוה

 ןסעגעג טינ זַא תעל תעמ ַא

 ןילַא טכַאנ רעד ןיא ךיא ביילב

 ,םלענ ץעגרע זיא דרעפ ןיימ ןוא
 ןייג רעטציא ךיא לָאז יוװ זיא
 ? םעלעכ ןייק סופוצ געוו ןטימ

 ,טכַארט ןוא ױזַא ייטש ךיא יו
 ןפיולוצ דרעפ ןיימ רימ וצ טמוק
 ,טכַאנ רעד ןיא ןעילפ רימ ןוא
 ,ןפיור יד יו ןליימ ןעילפ

 ןמיס םעד טגָארט ןרעטש ןיימ שטָאכ
 ..ןעז ןעמ ןָאק סָאד -- לענש םעד ןופ

 ,ןעמירַאב טציא ךיז ךָאד ךיא ןָאק
 !ןעזעג ןטרָאד בָאה ךיא סָאװ
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 רענייטש רעקרָאי וינ ףַא
 עמעָאּפ א ןופ לטיּפַאק

 ,קיציּפש ןוא טפרַאשעגנָא זיא ןעּפ יד
 ,ץרַאװש ןוא טניט רעד זיא קיסילפ ןוא
 -- קיצילב ןוא ךַאוו --- ןורכז רעד ןוא
 .ץרַאה עקיטעמוא סָאד טקעװ רע
 ןגוא יד ןופ לקניו ןיא טקעװ ןוא
 ןערב ַא טיג סָאװ .אזא רערט ַא
 -- ןגױב רעסייוו ַא --- ריּפַאּפ סָאד ןוא
 ןעּפ רעד ןופ תויתוא רָאנ טעב רע
 רעטרעוװ ןיא ךיז ןסיג תויתוא ןוא
 םַאוג םוצ ךיז ןגייל רעטרעװ ןוא
 -- רעטרעהרעד ןייפ ַא טרָאװ םוצ םַארג ןוא
 .םעט ַא טיורב םעד טיג סָאװ ץלַאז זיא
 ,ןורכז ,טייז ןיימ ייב ָאד ץיז -- זיא
 ,ריפ ןוא טנַאה עדימ ןיימ םענ ןוא
 ,ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה ץרַאה סָאד סָאװ ןוא
 !ריּפַאּפ םעד ןבעג לָאז ןעּפ יד

+ 
 ןעמי רעביא ןעמיווש ןטנערקָא
 .לעו יד ןרעקַא ןגולּפ יו
 ןעמַאמ רעד ךעלעווירב ןריפ יז
 .לעוש סעמַאמ רעד ןופ רעדניק ןוא

 טלקירטשעגוצ לסקַא םוצ קַאז ַא
 ,דמערפ רעטייו רעד ןיא תוכרב טימ
 טלקיוװרַאפ עלעשיק סעמַאמ רעד
 .דמעה רענעטנווייל סנטַאט ןיא
 רעדעלי-ריזח ןיא קַאז םעד ןיא ןוא

 ,רַאזבָאק ַא סעמודירעדיל טימ
 רעדעפ רעטשרע רעד ןופ ךעלדיל ןוא
 רעצ ןוא ןייוועג ןשלגניי ןופ
 -- שידיי ןיא --- ןָאגרַאשז ןיא ןבירשעג
 ..יהעש רעיירפ רעטבילרַאפ ַא ןיא

 -- שודיח ףַא רָאנ -- לטייש רעד ךיוה ןוא |
 .ָארק ַא ןופ לגילפ רעצרַאװש ַא
 ,רעּפעטש ַא ןופ רעגניפ עמורק ןוא
 ײּפש רעד גנוי-רעּפעטש ַא ןופ ןוא
 רעּפעינד םעד ייב עמרוט רעד ןופ ןוא
 ירפ רעטזירבעגפיוא ןופ םס רעד
 סעבָאב רעד ךעלהשעמ טימ טפעהעג
 ,טכענק סטָאג עמערָא ענייר ןופ
 ,סעבָאלשז ןופ ךעלרעטעפ ןופ טולב טימ

 ,טכענ יד ןיא סרעסעמ ןגָארט סָאװ

 ןסיוועג ןשלגניי ןכַאװ טימ

 ;?סַאקעצ, ןיא םירבח יד רַאפ

 ,ןסירעצ ךעלעוויטש עגנַאל יד

 ,סַאטוק ַא טימ עלעטרַאג ַא

 רעיא ןזיב לדמעה עצרַאװש ַא

 ;טיור ןוא ןירג ןופ סעקיטסערק טימ

 רעיױרט ןיא יז טָאה טנַאה עסייוו ַא

 ..טיינעגסיוא ןוא טינעג דייז טימ

 ,ןורכז רעקיכַאװ ןיימ ,ליטש ייז

 !ןָאמרעד טינ עסייוו יד טנַאה יד

 ןרָאיַאק זיב טָאה טנַאה עבלעז יד

 .ןָאפ עטר יד זדנוא רַאפ טפעהעג

 לזנעּפ ַא טימ טנװייל ַא ףַא יו

 ,םַאר ַא טימ ןעמונעגמורַא
 לזניאךרערט םעד ףַא -- ןכלעזַא

 .םי רעד טיײּפשעגסױרַא זדנוא טָאה

 ,ןורכז ,גָאז רָאנ ...טײּפשעגסױרַא

 -- !ןעװעג סָאד ןענעז רימ גנוי יו

 ןרָאי יד טלייצעג ךָאד ןבָאה רימ
 ןעצ ןוא ןעצ -- רעגניפ יװ רעמ טינ
 ןסיילפוצפיוא יװ זדנוא טָאה רַאפרעד

 ,טרירַאב רָאנ קפוד םעד טנַאה ַא
 ןסייוו ַא דיירק ַא טימ לברַא םעד

 .טריפעגסיורַא ןוא -- טנכײצַאב

 סעטַארג ןוא ןרעיױט רעטניה ןוא
 ןייועג ןוא ןשוק .,ןעיירשעג
 ,סעטַאט ןופ ןוא סעמומ ןופ ,ןיז ןופ
 ,ןייצ עקידלכימש ןופ דלָאג ןיא
 ןצנַארַאמ ןוא ןרַאגיצ ,ןוז ןוא
 ...טדנעלב ןברַאפ עיינ טימ יירפ ןוא
 ןצנַאגניא טיורטרַאפ ןעמ טָאה זדנוא ןוא
 .טנעה סעמַאיז רעטעפ רעזדנוא ףַא

 ,עמַאיו רעטעפ רעזדנוא זיא סָאד ןוא

 !טלייװעג ץרַאה שרעדניק ןופ דלעה רעד

 עמַאמ יד סָאה רעדנואוו ליפיוו ,יוא

 -- ! טלייצרעד טייקשידלעה ןייז ןופ זדנוא

 רעטניוו ןיא טכַאנ ַא ןיא לָאמניײיא יווװ
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 טקַארט רערימָאקיל םייב ,טייוו ,טעה
 רעטניווצ םעד ףַא רעטסיולק ןופ רע טָאה
 ,טקַאהעגּפָארַא סָאלש ןרעוש םעד
 ןגױא סעקטַאמ עשזָאב רעד ןופ ןוא
 סינ יװ סיורג יד ןטנעמיד יד
 ןגיוב ןופ לייפ ןוא --- טפיױרשעגסױרַא
 סיפ ןגיוצעג --- ןעוועג טינ יוװ
 חלג םייב טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 ,טניה יד טמסעצ ,דרעפ ןעמונעג
 ךלהמ םעד ןישזעינ זיב זיא ןוא
 טניו רעדליו רעד יװ ןגיולפעג
 ,לטיג עמומ רעזדנוא וצ ךיילג ןוא
 ףָאלש ןופ טנעװ עלַא טלסיירטעצ
 ;לטיה יד ףרָאװ ַא --- ליד ןפַא ןוא
 !ףוס ַא ,לרעטסעוװש ,עצרעס ,ךַאמ ---
 ןעמעט ,עקדיחיתב ןייד ליוו ךיא
 !טישרַאפ ןוא ךימ בָארגַאב שטָאכ זַא
 ןעמענ יז עקירעמַא ןיא לעװ
 ..טירט עריא עלַא ןטיה לעװ

 לטיג עמומ עגולק יד זיב ןוא
 ,טניימ רע סָאװ ןענַאטשרַאפ םיוק טָאה
 לטיה ןייז ןָאטעג ּפַאכ ַא רע טָאה
 :טנייועצ ךיוה ךיז דניק ַא יװ ןוא
 -- !ןגָארטסָא יד ןיא ןרגּפ זַא --
 -- !טנעו סעמַאמ רעד ,וינעמעט ,שוק
 ןגָארטעגקעװַא ןוא יז םענ ַא

 ,םנעה ענייז ףַא עטעקַאנ ַא
 ןטילש םעד סיר ַא ,שטייב ןופ קַאנק 4

 !גָארט ,יעה -- :ירשעג ַא ןוא ףייפ
 ןטישרַאפ יינש רעסייוו רעד לָאז ןוא
 !גָאט ןסייוו ןזיב סנכייצ יד
 ןבעל ןבילבעג זיא עמומ יד

 יא

 ;:ףירב ַא ייז ןופ טבעלרעד םיוק רָאנ

 ןבעל רעטסעוש ,ןבעל עמַאמ ,,יוא;,

 ..ףיש רעד טימ עדייב ןרָאפ רימ

 ...עמַאיז רעטעפ רעזדנוא זיא סָאד טָא
 ,יױלב זיב טלָאגעגסױא ןצנָאװ יד

 -- עמַאנַאּפ ןייז רעטנוא ןופ --- ןירג ןוא

 ,יױרג ןיא ךיז ןסיג ןגיוא יד
 ,ןגיוא-החּפשמ עשידיי טימ
 ,טוג ןוא זייב ןעלכיימש ןענעק סָאװ
 ןגױז תויח סמענעי ןענעק סָאװ
 ..טולב סָאד ןבעגּפָא םענעי ןוא
 ,רעגניי ןרָאי יד ןופ ,ענטלַאטש ןוא
 ;:טסערּפעגמורַא ,טצוּפעגסױא ןוא
 ,רעגניפ ןקניל ןייז ףַא טנעמיד ַא
 .טסעוו ןייז ףֹא ןפרָאװרַאפ טייק ַא
 ןטסָאמעגּפָא ָאד ףרַאש ודנוא רע טָאה
 ...קַאז רעזדנוא ןוא ךעלעוויטש יד
 ןטסָארּפ ַא שוק ַא טימ ,שליבסנַאמ ןוא
 ..קַאב רעד ףַא זדנוא ןָאטעג ירב ַא
 ,לבש ןגנוי ןיא ,גיוא ןיא זדנוא זַא
 .ןייטש ןבילבעג סייה זיא רערט ַא
 לכײמש רעטרַאה סעמַאיז רעטעפ ךיוא
 .ןייוועג ַא ןגרָאברַאפ םיוק טָאה

 סעמַאיז רעטעפ לכיימש רעטרַאה רעד
 ..טנערבעגכרוד זדנוא טולב ןכרוד טָאה
 -- סעמַאמ רעד עלעשיק רעד טימ ןוא
 ,טנעה עדייב ףַא קַאז םעד טימ ןוא
 ,רענױזַא טָא -- לטײש םעד ךיוה ןוא
 טָאטש רעד וצ םינּפ םעד טימ ןוא
 רענייטש עטרַאה רעקרָאי וינ יד ףַא
 .טָארט ןטשרע םעד טלעטשעגקעװַא
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 דנַאלזייא ןבואר



 דנַאלזייא ןבואר

 ,לשימַאדאר-סיורג ןיא ,1884 ,לירּפִא ןט29 םעד ןרָאבעג -- דגַא2זײא ןבוצאר
 ןיא -- רעדיל ןקורד וצ ובייחעגנַא .1903 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .ץיצילַאג

 .1905 ראי



 ןבעל-ליטש

 טנעה

1 

 .שיט ןטסָארּפ ןפַא קינָאה ןוא זעק ןוא טיורב

 ,ײט רעד ךיז וצ טפור קידלָאג

 .ייווצ רעזעלג עניד ןיא
 ,שירפ ןוא ליק ,ךעלנירג ןוא

 .ױט ַא טימ ןגױצַאב ,גורק-רעסַאװ רעד טקניוו

 .ױרפ ַא ןופ לכיטױשַאט סָאד טנַאק ַא הַא

 / טנַאה עגולק ,עניילק ַא ייברעד ןוא

 ,דנַאב-רעדיל ןלָאמש ַא ףַא

 .דייז ןטרילָאק"ייו ןיא

2 

 ,רעייפ ןטלַאהַאב ַא טימ ,טסירב עלופ ,עליק יװ

 ,עניורב ןבעל ןביורט ערעווש ןגיל

 .ןרַאב עגנַאל-ךעלנעמ

 ,טייקטיור רעטרעצרַאפ טימ ,עטיישרַאפ טפַאהנעיורפ

 ןטלַאק ַא וצ לּפע ייווצ ךיז ןעילוט

 .שזדנַארַא ןקידנעניש המכח טימ לופ

 ןענַאנַאב ייווצ ןצָאלג עּפמעט סמלוג יד יו

 ,שוק ןטשרע ןַא ךָאנ לדיימ ַא יװ קיריג

 .שרַאק ַא טור לגנעטש םנופ ךיז טסייר

 ןגױא טנזױט ןוא ּפעק טרעדנוה רעביא
 ןגיוא סנדייב רעזדנוא רעדניק יוװ ךיז ןכוז
 .ןגיובנגער ַא ךרוד יו ךיז ןעניפעג ןוא ןכוז

 ןגיוא טנזיױט ןוא ּפעק טרעדנוה רעביא

 ,רעיורט רעזדנוא טלכיימש
 .רעיױט ןסָאלשרַאפ ַא ףַא לַארטשנענוז רעטצעל ַא יװ

 ןדייש טינ ךיז ןענעק ןקילב ןוא דייר יד
 ןגיל עדייב רימ :טנעה יד זיולב ןטַארַאפ'ס
 ,ןגייװש ַא זדנוא ןשיװצ טלַאפ ןייטש רעטלַאק יו
 ןדייש סָאד לָאמַא טימ טרעוו רעווש-ךעלנייּפ ןוא

 ןדיימ טינ ךיז ןענעק --- ןליוו ןגיוא יד
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 טסברַאה

 ןגייווש

 קילגמוא

 ןגייל עדייב רימ :טנעה יד ץלַא ןגָאז'ס ןוא

 ,ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא ץלַא זַא ,טציא ןסייוו רימ

 ןעגנַאלרַאפ עקילָאמַא ףיט ןענייוו ךָאד
 ןעמַאלפ עיינ טימ ףיוא םיצולּפ ןכַאװ ןוא

 ,ןעמָאזוצ טבילרַאפ טנעה יד ךיז ןטכעלפ'ס ןוא

 ףזָארג עקידנעילַאװכ יד ןיא זיא טסברַאה ןופ ור עטַאז יד
 .סעבמעד ענירג-קיטפַאז עלופ יד ןיא ןוא

 ,ןגייווצ-ךעמלוא ערעווש יד ךיז ןגיוב ןרָאלרַאפ יו רָאנ
 ,סינ-לזָאה יד ךיז ןעניורב'ס ןוא

 ןטסוק יד ךרוד ןטכייל ןטרָאד ןוא ָאד ןוא

 ,.רעטעלב עטר עטשרע ,רעייפ טרעווילגרַאפ יו

 ,ענעסקַאװרעד ןוא עפייר יװ ,וד ןוא ךיא ןוא
 ור יד טייקיאור טימ רימ ןענגעגַאב

 ןגעקטנַא רימ ןעייג ,ענעסָאלשרַאפ ךיז ןיא ,עקיאור ןוא
 גָאט ןדעי ןופ שער םעד

 ןענַאב ןופ ןוא ןסַאג ןופ טיירש סָאװ

 .ןגייווש ןכעלרעדנואוו לופ געט ךָאנ ןייז ןלעװ סע

 ,רעיורט רעזדנוא ,רעלעה ַא ,ייז ןיא טעװ ןטכייל ןוא

 .ןגייוצ עלעקנוט ןשיווצ גָאט ןופ דלָאג סָאד טכייל'ס יו

 ,רעיוט קיטכיל ַא רַאפ ךיז ןטָאש ַא טגיינ סע יװ ןוא

 ןגיינ ןהעש עלעה ןיא ּפָאק רעד ךיז טעװ ױזַא

 רעיורט רעזדנוא ןיא טעוו'ס ןעוו ,טייצ ַא טעו ןעמוק ןוא
 ןרָאבעג ןייּפ ןיא זיא סָאװ ,דיירפ יד סיורג ןייגפיוא

 ןּפַאלק ךיא רעה קילגמוא ןופ טירט עטרַאה יד

 ןפָא עטיירב ַא ריט ןיימ םיא רַאפ טייטש'ס ןוא

 ,ןפָאה טינ רעמ ךיא ליוו גנוטער ןייק ףַא ןוא
 ןּפַאט רעטצניפ ןיא םיא ךיא רעה קיאור ןוא

 ןדנובעג ןיילַא ךיז יו -- לי סע סָאװ ןעמוק לָאז

 ןגױא עטכַאמעגעצ טימ םיא ףַא טרַאװ ןוא ךיא גיל

 ןגיובעג רימ רעביא ןוא .םעטָא ןטלַאק ןייז ליפ ןוא
 ןדנוצעגנָא ןגיוא יד ,טרַאה ןוא גנערטש .,םינּפ ןייז
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 למעק ַא יװ קידלודעג

 למעק ַא יװ קידלודעג

 ןגָאװ םייב דרעפ ַא יװ ןוא
 .ןגָארטרַאפ ךָאי םעד ךיא לעװ

 ,ןעמערב יד טזָאלעגּפָארַא
 ערעוװש סָאד ןוא עטרַאה סָאד
 ןעמענ ךיז ףַא טּפַאשביל טימ

 ,סעצייל יד טריפ טנַאה ןייד לייוו

 סעציײלּפ יד סייה ןטרַאװ

 .שטייב ןופ טינש ןפַא

 דיל ַא טנעייל ױדנַאל אשיז

 ,קירוצ ּפָאק םעד גיוו ַא

 סעיו ערעװש רעטניה ןוא

 .קילב רעד ךיז טלּפענרַאפ

 ןדנָאלב םעד ,ּפָאק םעד גיװ ַא

 ןעלמרומ ךעלניז ןּפיל יד

 ייוזַא טכיײל ןקוצ ןוא

 לגניי ַא טבילרַאפ טדער'ס יװ

 יורפ ַא ןופ רעטיצ טימ

 -- ןסילשרַאפ ךיז רעגניפ ייווצ

 .גניר רעקידכעלייק

 ,ןטפול ןיא גניר םעד יירד

 ולָש שי רוי/ ,גניז ַא ןוא עשטּפעש

 ןעלכיימש ןגיוא עיולב יד

 :ףיוא שיצָאקש ןטכייל ןוא

 ךיז טרילרַאפ ספרַאש ַא טרָאװ ַא

 .ףיורעד טגנעה המכח ןוא

 רענייצ הרושַא טסייב טָא

 ;ןײרַא פיל ַא ןיא ךיז

 רעטרעוװ יד טכוזרַאפ גנוצ יד

 .ייוו יו סיוא ייז טוואורּפ ןוא
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 ןדנָאלב םעד ,ּפָאק םעד גיוו ַא
 ,קירוצ ּפָאק םעד גיוו ַא
 ,עטכוזעגסיוא סָאד ,טרָאװ סָאד
 ,קילב ןיא טכייל ןוא ָאד זיא

 ,ןדנָאלב םעד ,ּפָאק םעד גיוו ַא
 :קירוצ ּפָאק םעד גיוו ַא
 ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ָא.
 "!ליִלֹג קיָאד טינ ןיימ ,ָא

 ןזולב עסייוו ןיא ךעלגניי ריפ

 ןזולב עסייוו ןיא ךעלגניי ריפ
 ,קרַאּפ ןיא ןיטש ַא ףַא ןציז
 .טמוק סָאװ ,טכַאנ רעד וצ סנקור טימ

 ןענַאװש יו סייוו ,ךעלגניי ריפ

 ,למיה םעד וצ עמוטש ןקוק

 ןקלָאװ רעזָאר רעניד ַא ואוו

 ,סיױא לגילפ ַא יװ ךיז טײרּפש

 ןענַאװש עסייו -- ךעלגניי ריפ

 ,למיה ןיא קידנעמיורט ןטייר

 ,גנילרעטעמש ןזָאר ןזירַא ןופ ןקור ןפַא

 סקעלפער טכַאנ

 ,טײקיורג רעכעלטנוװָא רעקידנסילפ ,רעכייוו רעד ןופ

 ,עטעקַאנ ןזיר יוװ ,סרעצַארק-ןקלָאװ יד ךיז ןסייר
 -- ןגיוא עקידרעייפ ןוא סנרעטש ערעטצניפ טימ

 ןליו ןכעלשטנעמ ןופ יירשעג קיטכעמ ַא

 .טלעוו רעד ןופ רעדנואוו םניא רעדנואוו ןפַאש וצ

 ,ןגיוב רעקיזיר רעצרַאװש ַא יוװ ,ןגיוצרַאפ-ךעלרעדנואוו ןוא

 גערב וצ גערב ןופ קירב ַא ףייטשיקיכייב ךיז טנַאּפש
 ,ךייט ןצרַאװש ַא רעביא
 ,געט ןופ טגנערטשעגנָא ,ןבעל ןוא

 ,טכענ יד ןיא טרעביוצעגסיוא ,ןעמיורט ןוא
 ןרעדָא ענעלָאטש ךרוד קידלָאג ןסילפ
 ,רעדנואוו וצ רעדנואוו ןופ

 ןדנוצעגנָא למיה ןיא רעטצנעפ ןבָאה ןשטנעמ ואוו
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 העש רענעפָאלשרַאפ ַא ןיא

 -- .ןעמערב יד ףַא גָאט ןופ טייקדימ יד
 ?ןעמעוו ןופ רָאנ .טרעהעג סעּפע בָאה'כ
 -- .ןסעגרַאפ ןוא ןעזעג סעּפע בָאה'כ
 ןעגנולשעג ןרעטש טָאה לגניי ַא
 ןסעגעג הנבל רעקיטש ןוא

 ,טרעטיצעג טָאה ךייט רענרעבליז ילֵ*

 ;ןטירעג זיא שטנעמ רענעסקַאוװ

 ןטינשעג סעבמעד טָאה רעטינש

 וָלֵא 24 ול; .טרעטיפעג ןענוז טָאה ךוטסַאּפ

 -- .רענייב יד ןיא טָארק ַא יו ףָאלש רעד
 ןעמיטש עכעלשטנעמ ןופ לּפענ ַא
 ןעמיווש תויח-ביור עקימירג ןוא
 .רענייצ יד ןעלבָאנש עשלגייפ יו

 ,ןדנואוו ןיא טרעווילגרַאפ לכיימש ַא
 ;ןבױש ךרוד ןעילג סָאװ ןגיוא ייווצ
 ןעביוה ענעדייז ןיא סעבָאב ןוא
 ןדנוצעג רעטכיל ןופ ןרערט טימ

 ,רעייש ַא ןוא םיוב ַא ,םענורב 52
 .רעכעל טימ םינּפ ַא יװ סַאג ַא
 רעכעד רעביא םוא טנַאּפש םלוג ַא יװ
 ,רעייפ יו רעטיור ַא טריָאװלואוו רעד

 קרַאּפ סַאלָאקינ .טס

 ,סנרעטמַאל ןרעטעלק רעמיוב ןשיווצ
 ,ּפָארַא גרַאב ןוא ףױרַא גרַאב
 ,רעמיוב ןופ דלַאװ ַא ןיא רעטכיל ןופ דלַאװ ַא

 ,סַאג ןיא טכַאנ יד טגניז ןטנוא

 ןעיאװמַארט ןופ רעדער ןיא

 ןגעטש עלָאמש יד ךיז ןעּפַארד רעמיוב ןשיווצ

 ,ּפָארַא גרַאב ןוא ףױרַא גרַאב

 .ןעגנַאלש עקידנכירק יו

 ,רעכעד ףַא טכַאנ יד טגניז ןביוא

 ןדליש עקידרעייפ ןיא
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 סנקלָאװ

 ןטלַאטשעג עקיטיוה-לקנוט --- רעמיוב ןשיװצ
 ,ּפָארַא-גרַאב ןוא ףיורַא-גרַאב
 .ןצנַאלג ןעלשומ-ןגיוא עסייוו ןוא

 ,רעגניפ עסייה ןיא טכַאנ יד טגניז ןטסוק ןשיווצ

 .ןטסורב עטילבעצ-גנוי ףַא

 ,רַאש יד ייברַאפ טיצ ךעלרעייפ ןוא רעווש

 ,םי ןעיולב ַא ןיא רעּפוק ןוא סייוו-יורג ,ץרַאװש-יורג
 ,.רַאה רעד סיוארָאפ ףישלגעז ַא ףַא

 םַאלפ ַא יװ רָאנ ,טכיזעג סָאד רעטצניפ

 ,לטנַאמ ןרעווש ןייז ןופ סעלָאּפ עטיירב יד

 ּפָאק ַא ןָא רעטייר ַא טייר םיא ךָאנ

 ,ּפָאלַאג ןיא ,טרענייטשרַאפ ,דרעפ ַא ףַא
 ,רערעטעלק הנחמ ַא ךָאנרעד ןוא

 ,גרַאב ַא ןופ ןקור ןפַא טרעווילגרַאפ רעווש

 ,טנורג ןטימ ןסירעגסױרַא ,קיטש ַא דלַאװ רעטצניפ
 ףיש ןגיובעגסיוא .טמַאזנייארַאפ טמיווש
 ,ףיט רעיױלב רעטלַאק רעד וצ

 -- .זלעפ רעניורב-לקנוט ַא טגנעה

 ןדנוברַאפ לופשינמייהעג ךָאד ןוא גוצ םעד ןופ ןסירעגּפָא
 ןדנואו עליוה טימ זיר ַא טמוק
 .גרַאב ַא קידנּפעלש

 ,יינש ןריורפעגוצ קידורב ףַא ,ץיּפש ןייז ףַא ןוא

 ייווצ ןוא ,דלָאג ןטלַאק ןופ ּפָאק רעלָאמש ַא טגיל
 ןשינעטער עלעה יװ ,טכיל ךעלרינש
 ,ןגיוא ענייז ןופ ךיז ןעיצ
 ןגױב ןבלַאה ַא ןיא

 ,ייוװ ןעמוטש ַא ןיא ןכיילברַאפ ןוא

 געט עלַא ןופ
1 

 ןגרָאמ רעבירט ַא רימ וצ ןײרַא טקוק רעטצנעפ םעד ךרוד
 .ורפ יד םורַא טייג ןפָאלשעגסיוא טינ ,דימ
 ,יורג ןוא קידעכָאװ ןּפַאלק לפָאטנַאּפ יד

 ןגרָאז עקידעכָאװ ןכירק ןעלקניו ןוא טנעו יד ןופ

 לקעז ןריּפַאּפ ןיא --- .קיטשירפ ןייד ריד וטסָאה ---
 --- .טימ יײז םענ ,לּפע ןוא טיורב ןגיל

 .טינ רעדניק יד קעוװ ,רעליטש רָאנ יז

 ..!לקער ןייד טכערוצ ךַאמ עז !טרַאװ טָא ןוא
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 !גָאט ןטוג ַא
 -= --= -- .קירוצ טנוזעג םוק ןוא !טייהרעטנוזעג ייג ---
 ,סַאנ ןוא ץרַאװש-קיצנַאלג .טנגער ןסיורד

 .סַאג יד רימ רַאפ ךיז עגנַאל ַא טיצ

 ןטייז עדייב ןופ קידנעּפָאס ןלייַא ןשטנעמ

 ןטייוו ןופ ,גנַאלש עטיירדעגסיוא עגנַאל ַא יו

 ,קירב רעכיוה ַא ףַא טרָאד ייברַאפ גוצ ַא טפיול

 עטנַאקַאב ױזַא ץלַא --- ןעמָארק ,ןשטנעמ ןוא .םָארטש ןיא יײג'כ
 .רימ רַאפ ץלַא ןטײב ךיז ,דמערפ ױזַא ךָאד ןוא
 ;ריט יד ףױרַא טרָאד ןוא ץַאלּפ רעד ןיוש זיא טָא ןוא .סַאג ךָאנ סַאג
 .עטנַאקַאב ױזַא ץלַא רעטצנעפ ,רעטצנעפ ןוא ענעדלָאג ןדליש

 ןגרָאמ טוג --- :טמוק לדיימ ַא .טרַאװ ןוא ריט םייב ייטש'כ

 !רָאי טוג ןוא ןגרָאמ טוג -- טייל עטלַא ,עגנוי ןעמוק'ס
 ,רָאה עקידלזיירק טימ גנוי-רעגענ ַא .ריט יד ךיז טנפע'ס

 .ילפ ַא ,םושז ַא .ךיוה רעד ןיא זדנוא ףױרַא טיצ
 ,יפ יוװ ךָאי ןיא ןיוש ןציז רימ דלַאב
 ןגרָאז ערעװש ןיא טנַאּפשעג ,עטעשטומעגסיוא ןעיצ ןוא

2 

 ןיב ַא יװ זיולב .ליטש זיא םורַא .טיײצ-גָאטימ זיא'ס
 ףישַאמ עקיצנייא ןַא ואוו לקניוו ןיא טמושז טרָאד

 .ייא ןַא ןופ ץכעלָאש יד טקַאנק ןוא טסע לדיימ ַא

 יט ןּפוז ךעלטימעג ייווצ רעדָא רענייא ןוא

 -- ,טיורב טימ עלעביצ ץימע טעקמָארכ ןבענרעד

 ,טױר ףַא טברַאפעגנָא ךעלדיימ עסַאלב ןוא
 ,סױא רעטצנעפ ענ'פָא ייב ךיז ןלעטשוצ

 .סױרַא ואוו-ץעגרע ענדעשז ןקוק ןוא
 טנעה יד טימ ןדייר ןוא קידנכייק ןכַאל ער'דנַא ןוא
 ,טנעוו יד ףַא סנכייצ טימ ןוא ןגיוא יד טימ ןדייר ןוא

 ןײלַא רימ ךיא ץיז רעטצנעפ ַא ףַא ןוא
 ,סױרַא קוק ןוא ,סיוש ןיא טנַאה ַא ,טגיילרַאפ סיפ יד
 ,סיורא טַאלג ךיז ױזַא
 ,רימ לדימ ַא טקניװ רטעצנעפ ַא ןופ ןגעקטנַא
 ריא ףַא קוק ךיא .טינ יז טקניוװו רשפא ןוא
 ,קעװַא קוק ןוא

 ,געוו םוצ ּפָארַא קילב ןיימ טלַאפ'ס ןוא
 ,רעוש טנדָאלַאב קידנצכערק ןּפעלש'ס ואוו

 .רעהַא ,ןיהַא ,סרַאק ןוא דרעפ ,סנגָאװ ךיז
 ,ּפעק-ןשטנעמ ןעלביווש ןרַאוטַארט יד ףַא ןוא

 .ּפעצ טימ טָאלג ןוא ,ץלעּפ ןוא יורטש ןופ טיה טימ
 ,רעכעד עלַא רעביא ןוא ,ףיש ַא טמורב ץעגרע ןוא
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 ,רעכעה ,רעטיײוו ץעגרע ןוא .טפול יד ףייפ ַא טדיינשעצ

 .רעדליּפעג םעד ןיא גנַאלק רעסַאלב ַא טגנילקרַאפ

 ,רעדליוו ןוא דליוו ןוא
 ףעיירעפייפ ןופ טפול יד ץלַא ךיז טסיירעצ
 .ןעיירךשטנעמ ענעי ןטנוא ןרעוו ץלַא רערעטיש ןוא

 ,רערעווש רעדער יד ןוא ןגעו יד ץלַא רעטכידעג

 .רערעמ ץלַא לָאמַא סָאװ ןוא

 ,ןעמושז וצ ןָא רעקרַאטש סע טביוה וימ םורַא ָאד ןוא

 ןעמוק וצ ןָא ןעגנַאפ סע סייווקיצנייא ןוא
 ןענירעד טדָאד רעפיט ןוא סנטָאש יד טנַאװ םוצ
 ףענישַאמ ערעייז וצ קידנליײַא ןשטנעמ יד

 ,סיוש ןיא טנַאה ַא ,טגיײלרַאפ סיפ יד .ױזַא ץיז'כ ןוא

 ,סױרַא קוק ןוא םוא ךיז קוק ןוא

 ,םוא רעדיוו ךיז קוק ןוא

 ,םוטש ןוא
 ,ףיוא ךיז ךיא ביוה ,ּפָאק םעד קידנגױבנָא

 ,ףיונוצ טנעה יד גייל ןוא
 ,ןיהַא ןייג םַאזגנַאל ךיז זָאל ןוא
 ,קידנעיירד ךיז ,טרַאװ סע ואוו ,לקניוו םוצ

 ,ןישַאמ עקידייל ַא

 ךָאנ ןעד זיא סָאװ

 -- ?ןבעל ןופ זדנוא ןבילברַאפ ךָאנ ןעד זיא סָאװ

 ןגױא יד ןיא טפַאשקנעב ַא ,קערש רעליטש ַא

 ,רעטיצ רעכַאװש ַא זױלב -- טפַאשקנעב רעד ןופ ןוא

 .ןגיוצרַאפ יו ןעלּפענ עסייוו טימ זיא סָאװ

 ,ןטרַאװ ןוא גָאטיײב רימ ןציז רעדניק עניילק יו
 ןבעג סעּפע סָאװ זדנוא לָאז רעצעמע זַא

 ,םעטָא רעד טייג סע ליטש יװ רָאנ ןכרָאה רימ טכַאנײב
 | .ןבעל לקיטש רעזדנוא רַאפ ןרעטיצ ןוא

 ,רעטצנעפ םניא ךיז לַארטש ַא טזײװַאב'ס ןעוו ןוא

 ,עליטש ,ךעלצעק עניילק יו ,רימ סנקור יד ןעמערַאװ ןַאד

 ,לקניוו ןיא ךיז ןעמ טביילקרַאפ ,וצ טנװָא רעד טלַאפ ןוא
 ,הליפת ַא ליטש ןעשטּפעש רימ קידנקערש ןוא

 טלַא עדייב ןענעז רימ

 .טלַא עדייב ןענעז רימ

 ןגיױא עכייוו ,עטַאמ טימ ,עקניטלַא עניד ייווצ

 ןגיוצרַאפ טכייל רָאנ .ןייש זיא גָאט רעד .רימ ןציז רעטצנעפ םייב

 ,סנקלָאו עסייוו ,עניד טימ למיה רעד זיא
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 .טלַאק טרעוו'ס ,רעקשטיטלַא ,יעה :טגָאז יז
 --- .טַאלַאכ ןמערַאװ םעד ןָא ךיז וט ןוא רעטצנעפ סָאד וצ ךַאמ
 ,טַאלב ַא זעל ,עקלויל יד רימ קיאור רעכיור ןוא ץיז ךיא
 .ןעיורפ יד סָאד ןביילב שירַאנ קיביײא יו :טכַארט ןוא

 ,טגנילק רעגייז רעד

 ןייַא ךיז טקוק ןוא םוא ךיז טיירד יז ,יז ןוא

 ,ןייז ןעק'ס טעּפש יװ ,טַאלב-רעפיצ םעד ןיא ןקילב עגנַאל טימ
 ןהעש יד טלייצ רעגייז רעד לעה ןוא רָאלק שטָאכ

 '--- !גָאט רעד טפיול'ס יװ .ױזַא טעּפש ןיוש ---
 .סיוש ןיא טנעה יד דימ ןלַאפ'ס ןוא ,ןעלסקַא עלָאמש יד יצ ַא
 ,סױרַא ּפָאק םעד גיב ךיא .טלַאק םיצולּפ טרעוו רימ ןוא
 .סנקלָאװ עסייוו ,עניד יד ךיז ןעלטיור'ס יוװ עז ןוא

 -- -- .טכַאנ יד ןיוש טרעיול ץעגרע זַא סיײוו'כ ןוא

 וװָאנרַאט

 ,ץריוועג ןשילגנע ןוא ךעלעגענ ,ןַארפַאז טימ טקעמש סע

 ,למיק ןפרַאש ןוא גרַאװרעקוצ ןסיז טימ

 ןייזא ןופ טסָאר טימ ןוא ןטנַאװעג ןופ תוחיר טימ

 ,לָאטש סעבַאטש עגנַאל ןופ טלעק רעד טימ ןוא

 ,ףרטש ןטלויפעגוצ ןוא קעז טימ טקעמש סע

 ןלייצרעד סָאװ ,סנטסַאק טימ ןוא ןעלטכַאש ,ןשיוק טימ

 ןשטנעמ עדמערפ ןוא טעטש עטייוו ןופ

 ,טָאטש רענעי ןופ ץלַא ןופ רעמ ןוא

 ןעוװעג טלעו רעסיורג רעד וצ רעיט רעד רימ רַאפ זיא סָאװ

 .וָאנרַאט --- םולח-רעדניק רעטסנעש ןיימ

 ןייש קירעביא טינ ןוא סיורג קירעביא טינ טסיב וד
 .טעטש יד ןופ עניימ עטסביל ,וד

 ,טקירדעגפיונוצ וטסיב ייווצ רעגרעב ןשיווצ
 עטײרּפשעגסיױא עגנַאל ייווצ טימ לגיופדןזיר ַא יו
 ,לגילפ עטציּפשעגוצ ןוא

 .סקניל רענייא ןוא סטכער רענייא
 וטסיב סיורג רָאנ

 ,ענייד םירחוס יד ןופ טָארט ןוא ץלָאטש םעד טימ
 ,רעטנזױט ןופ שער םעד טימ וטסיב סיורג ןוא

 ,ןרעוט ענייד ןיא ןעלדנַאה ןעמוק סָאװ
 ץלַא ןופ ךָאנ רעסערג ןוא
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 ע י ג ָא לָא ט ג ַא

 ,םעטָא ןטיירב ןייד טימ
 ןבעל ןָא טכיוה ןוא ןגעו ףַא סיוא ךיז טײרּפש סָאװ
 ,םורַא רעטרעדנוה רעפרעד ןוא טעטש קיצרעפ ןיא

 ,רעטכעט ענייד טימ וטסיב ןייש ןוא

 ,רעטכעש ענייש סנעיצילַאג ןופ עטסנעש יד

 ץנַאלג ןעיולב םעד טימ ןוא

 .רעכעד עטיור ענייד רעביא

 ךָאנ רענעש ךָאד
 .ןעייר ןיא ךיז ןדניצ סָאװ ,ןרעייפ ענירג ענייד טימ

 ,לגניא ַא ןופ ןגיוא יד ןיא

 .גרַאב ןופ ריד ףַא טקוק סָאװ

 ןוא

 ןופ

 סע

 רעטיצ םעד ןיא רעסערג ןוא ךָאנ רענעש
 .תומולח עשרעדניק עניימ

2 

 .ץריוועג ןשילגנע ןוא ךעלעגענ ,ןַארּפַאז טימ טקעמש

 ,רעצעלק עטליישעג שירפ ןוא רענייטש עטלַאק סעּפוק טימ

 ,קידנטייר ןעלמוט ךעלגניא ואוו

 ,קידנפיול רעגניפ-ץיּפש ףַא ןעלמוט ךעלגניא ןוא

 ,ןטנווָא עקידרעמוז ןיא

 ,קרַאמ םניא ןביוש עלַא ןעילג'ס ןעוו

 ןוא

 ןיא
 ןוא
 זיב
 ןוא
 ןוא
 ןופ
 ןופ
 ןופ
 ןופ

 רעצרעה-רעדניק ערעייז ןעילג'ס
 ,דיירפ ןוא טײקמערַאװ
 ,דיירפ יד טסקַאװ סע ןוא למוט רעד טסקַאװ'ס
 ,ץרַאװש עשזַאס יו רעמינּפ עלַא ןרעוו'ס
 ,סיוא ךעלדער ןיא ךיז ןעמ טצעז עדימ

 :ךיז ןעמ טלייצרעד לוק םניא טייקדימ רעסיז ַא טימ

 ,סעדנַאב-רעביור ןופ ןוא רעכַאמ-ףושכ

 ;לוש רעד ןיא םיתמ ןוא ןריפרַאפ סָאװ ,ךעלטכיל

 ,דנַאטשפיוא-ךןלױּפ ןסיורג ןופ ,ןלייה ןופ ןוא תורצוא

 ,טולב שידיי ןכייט ןוא ָאטנָאג ןוא ח"ת תורזג

 םורא ןעמעלַא טמענ טייקליטש עקידנקירד ַא

 ,סױרַא רעצ א טקוק ןגיוא עסיורג יד ןופ ןוא

 ,םוטש עלַא טכַאמ סָאװ ,תורוד ןופ רעצ רערעווש רעד

 ןוא

 ןופ
 ןופ

 ןוא
 ןופ

 ןוא
 ןוא
 ןוא

 ;ןלייצרעד ךיז ןעמ טמענ םיצולּפ
 ,ןיו ןיא סָאלש-רעזייק ןוא ָאקָארק ןיא סָאלש ןטלַא
 װָאקטרָאשט ןיא ףיוה ןקידתוכלמ
 ;זדנַאס ןיא זיולק סניבר
 גרובשערפ ןופ ןוא טרופקנַארפ
 ,גַארּפ ןטלַא ןופ
 ,סיוא ווָאנרַאט םיצולּפ טסקאוו ,ןלייצ ןָא טעטש ןעמ טביוה
 ףיוא ןצנַאלג ןגיוא עלַא
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 ,ןיהַא טריפ סָאװ ,געוו ןטיירב םוצ ךיז ןדנעוו ןוא
 :ץלָאטש טימ ןעמעטָא רעצרעה עלַא ןוא

 "! וָאנרַאט רעזדנוא,,

 ,טכַאנ קיטיירפ ןוא
 ,שיט סנטַאט ןייז ייב לגניא ַא טציז'ס ןעוו
 ,שיפ טימ טקעמש'ס ןוא ןייוו טימ טקעמש'ס ןוא
 ;סַאלטַא ןוא דייז טימ ןוא הלח עשירפ טימ טקעמש'ס ןוא
 ,שיט ןפַא ןעשטשילב רעטכייל ןעצ ןוא
 ,טנעוו יד ףַא ןצנַאט סנטָאש ןעצ ןוא
 ,דרָאב עצרַאװש ןייז ליטש עטַאט רעד טעלג'ס ןוא
 ,ןפנָארב םניא איצמה ןייז חרוא רעד טקנוט'ס ןוא
 ,ןייא ךעלקערב יד ןיא רעגניפ ַא טקנוט ןוא
 ,תומיענב טייק ןוא
 ,השעמ ַא ךָאנ השעמ ַא ליטש רע טלייצרעד קידנעייק ןוא
 :טלעוו רעסיורג רעד ףַא ןדיי ןבעל סע יװ ןוא
 ,םורפ ןוא טוג ןדיי ןענעז ָאקָארק ןיא
 ,לוש ַא ףיוה ןדעי ןיא זיא ָאשרַאװ ןיא
 ,ןסע וצ ךס ַא ביל ןעמ טָאה גרעבמעל ןיא
 ; ןילבול ןופ םינצבק יד ןענעז עצלָאטש ןוא
 ןדיי רעשייר יד ןיוש ןענעז לסיבַא טיישרַאפ
 ,ןיטש רעדעי ַא ךָאד הפירט זיא ןיוו ןיא
 ,טינ ןדיי ןייק ןיוש ןעמ טעז גיצנַאד ןיא
 .וָאנרַאט טציא טסקַאװ ןסקַאװ ןוא
 :דיירפ רַאפ ךיז ןיא טלעוװוק ןוא טכרָאה לגניא סָאד

 "! ןוָאנרַאט רעזדנוא ,

 ןֶא לזעלג עטייווצ ַא טסיג חרוא רעד
 ,טסייברַאפ ןוא ןגיוא יד טשטעווקרַאפ
 ,רעטרעטייהעגפיוא ןַא ,רעטמערַאװרעד ַא ןוא
 .ןגױא עקידנעשטשילב יד ןיא לכיימש ַא טימ
 ,טרָאד עפש יד טסקַאװ ןוא טסקַאװ סע יו ,רעטייוו רע טלייצרעד
 ,םיריבג ףיוא ןסקַאוװ'ס ןוא
 :טנעה עטיירב טימ ןוא רעצרעה עטיירב טימ
 .ןַארַאפ טרָאד זיא חרוא סינכמ ןייא
 דרע רעליוה רעד ףַא ןפָאלש ךיז ןייֵלַא רע טגייל
 .טעב ןייז ןיא ןגיל תוררש יד יװ םיחרוא ענייז ןוא
 : דיירפ רַאפ ךיז ןיא טלעווק ןוא טכרָאה לגניא סָאד

 "! וװָאנרַאט רעזדנוא,,

 ,שיט ןפַא רעלעט יד ןיוש ןערַאּפ סע

 ,לפעל רעלעט ןופ גנַאלקעג ןיא ןעגנילקרַאפ דייר סחרוא םעד

 :ךיירפ יד ץלַא ךָאנ טלעווק ןוא טגנילק ןצרַאה סלגניי ןיא

 !?וָאנרַאט רעזדנוא.,,
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 ,רָאי קיסיירד ךיז לוש ַא טױב טרָאד :טסייוו רע
 ,טנעו עליה ךָאנ ץלַא ןעייטש'ס ןוא
 ןַארַאפ טרָאד זיא לייה עטלַא ןַא זַא ןוא
 ןֶָא םינומדק ןופ רצוא ןַא טגיל'ס ואוו
 ,זױלק רעסיורג רעד ןיא קינוו-דמל רעד רָאנ ןוא
 ןיהַא געוו םעד טסייוו סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא רע
 .טינ םענייק רע לי ןגָאז רָאנ

 !טינ רע טסע סָאװ :םיא ףַא טיירש עמַאמ ןייז
 ,רעדירב עלַא ענייז םיא ףַא ןקוק םלוג ַא ףַא יו
 ,לפעל ַא ךָאנ לפעל ַא לענש רע טּפַאכ רעטמעשרַאפ ַא ןוא

 ,ךָאנ ענייז ןגיוא יד ץלַא ןענערב ךָאד
 ,דייר סקינוװי-דמל םעד רע טרעה ךיז ןיא ליטש ןוא

 ,רעביא םיא דוס םעד טיג סָאװ
 ,לייה עטלַא יד םיא רַאפ ךיז טנפע'ס ןוא
 ,דלָאג סָאד סױרַא ּפעט ןופ טצילב'ס ואוו
 ,רעבליז סָאד סױרַא ּפעט ןופ טצילב'ס ןוא
 ,ןגיוא ענייז ןדנעלב ןלָאטשירק ןוא רענייטשלדע ןוא

3 

 .ץריוועג ןשילגנע ןוא ךעלעגענ ,ןַארפַאז טימ טקעמש סע
 ,בלח ןקידנפירט ןוא טכיל עקידנקנַאצ טימ

 ,דײיר ןופ טײקמערַאװ ןוא ןוויוא ןופ טײקמערַאװ טימ
 ,ןפיל סנדייז םעד ןופ ןפירט סָאװ

 ,קינָאה ןּפָארט ערעווש יו

 ;ןלייצרעד ייז ןוא

 ,תוררש עסיורג ןדיי ,םיבושח ןדיי ןופ

 ןטייצ ערעוװש עקיטנייה ןוא ןקילָאמַא טכַארּפ ןופ

 ןפערט ךיז ןעק סע סָאװ ןוא ,ערעטיב תוסנרּפ ןופ ןוא
 ,סיורא דלַאװ ןופ קירעגנוה ןקוק סָאװ ,ףלעוו ןופ

 ,הרוחס טימ לופ סעקירב ףַא ןרעיול עכלעוו ,םינלזג ןופ ןוא
 ,גנוצ רעגנַאל ַא טימ ,לשטייד ַא ,ץל ַא ןופ
 ,טכַאנרעטניװ רעקידמערוטש ,רעטלַאק ַא ןופ ןוא

 ןטילש ןייז טריפרַאפ דש ַא טָאה'ס ןעוו

 ;זיירק-ףושיכ ַא ןיא
 !ןרעקמוא טינ ךיז רעמ ןלָאז ענױזַא טכענ ---
 ,טסרָאפ ןוא טסרָאפ ןוא טסרָאפ וד

 ,טרָא ןופ טינ ךיד טסריר ןוא

 ןטייז עלַא ןופ טניוו ַא טפייפ'ס ןוא
 ,גרעב עצנַאג ןיא יינש ןָא טגָארט ןוא

 ,ןגיוא יד ריד רע טישרַאפ קידנעיאװ ןוא
 .געו םעד ריד רע טישרַאפ קידנעיָאװ ןוא
 ןּפעלש וצ חוכ ןייק רעמ ןיוש טָאה לדרעפ סָאד
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 עי ג ָא לָא ט נ ַא

 ,דרָאב רעד ףַא ןָא זייא ךעלּפעצ ןסקַאוװ'ס ןוא
 ,ליומ ןפַא ןָא זייַא ךעלּפעצ ןסקַאוװ'ס ןוא
 ,רעגניפ יד טכעטש'ס ןוא סיפ יד טדיינש'ס ןוא
 --- ,טיינש ןוא טיינש ןוא טיינש סע רָאנ ןוא
 -- .געו ַא טעז ןעמ טינ ןוא טכיל ַא טעז ןעמ טינ ןוא
 טיהרעטיירדעגפיונוצ לגניי סָאד טציז לקניוו ַא ןיא ןוויוא םייב
 ,ןרעה וצ ףוס םעד טרַאװ ןוא טכרָאה ןוא טכרָאה ןוא
 ,גנַאל ןופ ןיוש םיא טסייוו רע שטָאכ
 סָאד זיא ןעשעג :ךיוא ןיוש טסייוו ןוא
 ,דלַאװ ןדליוו ןסיורג םענעי ןיא
 ,סקניל ךיז ליײמ ַא טיצ ןוא סטכער ךיז ליימ ַא טיצ סָאװ
 םירחוס ןעמוק'ס ןענַאװ ךרוד ,געוו םענעי ייב
 ,ןדיי עטוג ןעמוק'ס ןוא
 "ךעלקינייא,, ,םיחרוא ןוא
 -- טלעוו רעד רָאג ןופ רערעדנַאװ ןוא
 ,וָאנרַאט ןופ טריפ סָאװ ,געוו םייב

 ,ןגיוא יד ךיז ןּפעלק'ס ןוא ,םיוק ךָאנ טקנַאצ לטכיל ןייא

 ,דייר סנדייז םעד ךָאנ רערעוװש ןפירט'ס ןוא
 ןדיי עטוג ןשיוצ תוקולחמ ןופ ייז ןלייצרעד טציא ןוא
 .ןעגנַאהעגנָא סעברָאט ןשטנעמ ןוא טסיװרַאפ טעטש ןבָאה סָאװ

 ,זדנַאס ןוא רוגַאדַאס ןשיװצ רעייפ ןסיורג םעד ןופ ןוא

 ןטלַאּפש ןעלמיה רעזדנַאס רעזייב ,רעטלַא רעד טגעלפ'ס יװ

 ,סופ ןעמָאל ןייז טימ ןעּפוט ןוא
 ייד עלַא ןטלעש ןוא ,רעפלעהאב ןייז ןטלעש ןוא

 ;טרעקעג רוגַאדַאס ןייק ךיז ןבָאה סָאװ
 ןטכעלש םעד ,רעקינדיר םעד ,ןוז ןייז ןופ ןוא

 ץרַאװש ןוא גנַאל ,לפותיחַא ןגולק םעד
 ,ןסקַאװַאב גיוא םעד זיב ןוא
 --- .ןייטש ןופ ץרַאה ַא טימ ןוא לָאטש ןופ יװ ןגיוא טימ

 ,דרָאב ערעווש יד טעלג ַא
 ,טיירב רעד ןיא למיירטש םעד טימ לסיירט ַא

 ,טצעזעגסיוא ןביוש םידיסח ןבָאה'ס ןוא

 ,ןטלָאּפשעג ּפעק ןוא
 ,טנערבעג טעטש ןוא
 ,טכַארבעג טיורב-לטעב םוצ זיב ןשטנעמ ןוא
 ,סעטַאט ןגעק ךיז טלעטשעג ןיז ןבָאה'ס ןוא
 ,טדיישעג ךיז רענעמ יד ןופ ןבָאה רענייוו ןוא

 ,ןפרָאװעג ץלַא ןבָאה סמעדייא עגנוי ןוא
 ,דניק ןוא בייוו ןזָאלרַאפ
 ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא ךיז טזָאלעג
 -- .ןקיליטרַאפ וצ ךיז טיירג ,תונחמ ייווצ ןיא ךיז טלייטעצ

 ,ליּפש ןיא ןײרַא זיא ץישטפָאר ךיוא
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 ,ץנַאלג לסיב עטצעל סָאד טרָאד ןריולרַאפ
 ,רבא ןצנַאג ןייא ןָא ןסירעצ סיורא
 ,עלהמכח ַא רָאנ ריא זיא ןבילברַאפ

 ,ךעלקינייא הנחמ ַא ןוא ןוגינ רענייש ַא

 ,ןגעװ עלַא ףַא טייזעצ ךיז ןבָאה סָאװ
 סעקָארטס טימ סענַאטּפַאק ערעייז ןיא
 .ןזיוה עסייוו יד טימ ןוא

 .זלעב עגולק סָאד זױלב זיא טייז א ןיא ןענַאטשעג
 ,סעקידָאּפס ענייז טימ זלעב עגולק סָאד

 ןוטַאק ןופ סעשעקעב ענייז טימ

 .ןערב ןדליוו םעד טימ ןוא

 -- גנַאל ןױש טּפָאלש לגניי סָאד שטָאכ ןוא

 ,ןגױצעגּפָא לוויטש יד םיא ןופ טָאה עמַאמ ןייז
 ,ןָאטעגסיױא םיא דמעה סָאד
 ,טעב ןיא טגיילעג ןעמערַאװ ַא

 ,ןדנואוושרַאפ טירט עכייוו טימ זיא ןוא
 דייר סנדייז םעד רעווש ןפירט'ס יװ ךָאנ רע טרעה ךָאד
 ,טוג זיא םיא ןוא

 :ףיונוצ ךיז םענייאניא טשימ סעלַא ןוא
 ;זייב ןוא ץלָאטש ,רעגייטש ןייז יו ,רעזדנַאס רעטלַא רעד

 ;ןגיוא עכייוו יד טימ ,לדייא ןוא דלימ ,רערוגַאדַאס רעד
 ,לומ םניא עקלויל רעגנַאל ַא טימ רעזלעב רעגולק רעד
 ,ןּפַאלק ןָא סענַאטּפַאק ןיא רעצישטּפָאר יד

 ,סנגַארק-טעמַאס עיולב עטלעטשעגפיוא טימ
 ,ןטעקנַאמ ענעטעמַאס טימ

 .ןעלטרַאג-סַאלטַא עצרַאװש עטיירב ןוא

 ;סיוא ןסקַאװ םיצולּפ ןוא

 ,גנוצ רעגנַאל ַא טימ לשטייד ַא ,עלהצירּפ ַא

 ,ףיױרַא גרַאב ַא ףַא ןגעוו הרוש עגנַאל ַא טיצ'ס ןוא
 ,רעגנע ןוא ץלַא רענעלק רעזייה ןרעוו ןטניה ןופ טייוו ןוא
 ןעייר עגנַאל ןיא ךיז ןרעייפ ענירג ןדניצ'ס ןוא

 ,ןגױא ענייז ןיא ךיז ןרעייפ ענירג ןדניצ'ס ןוא

 ,ץריוועג ןשילגנע ןוא ךעלעגענ ,ןַארפַאז טימ טקעמש סע
 ,למיק ןפרַאש ןוא גרַאוװרעקוצ עסיז טימ

 ןזייַא ןופ ןטסָאר טימ ןוא ןטנַאװעג ןופ תוחיר טימ
 ,לָאטש סעבַאטש עגנַאל ןופ טלעק רעד טימ ןוא
 ,יױרטש ןטליופעגוצ ןוא קעז טימ טקעמש סע

 ןלייצרעד סָאװ ,סנטסַאק טימ ןוא ןעלטכַאש ,ןשיוק טימ
 ,ןשטנעמ עדמערפ ןוא טעטש עטייוו ןופ
 ,טָאטש רענעי ןופ ץלַא ןופ רעמ ןוא

 .ןעוועג טלעװ רעסיורג רעד ןופ רעיוט רעד רימ רַאפ זיא סָאװ
 ,ווָאנרַאט --- םולח-רעדניק רעטסנעש ןיימ
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 רידַאנ השמ



 רידַאנ חשמ

 .טיצילאנ ,הציארַאנ ןיא ,1989 רָאי ויא ודָאבעג -- ר טס3ציו רידַאֹנ השמ

 ןיא -- רעדיל ןקורד וצ ןביײהעננא ,19:8 ראי ויא עקירטמא ןיא ןעמוקעג

 .1902 ראי



 קאורעלטעב ןיימ

 ,ףוס"ךיא ןופ עמשַאט ַא ףַא
 ףיוא ךיא גנעה ,ןגיובנגער םעד ףַא
 יקַאה ןיימ ןוא לדיפ ןיימ

 ,קַאזרעלטעב ןיימ ןוא

 ןגױא סנשטנעמ עלַא רַאפ ןלָאז
 ,ןגיבנגער םעד ףַא ןעגנעה יירד יד

 ,טױט ןופ ןוא גנַאזעג ןופ :ןכייצ םוצ
 .טיױרב לקיטש םענדיב םעד ןופ ןוא

 יוט יװ ליטש

 ,טכַאניב יט טלַאפ'ס יװ ליטש

 ,רימ ףַא דיל ןיימ טלַאפ

 ,טנעװ ענרעניטש ךרוד טמוק סע

 ,ריט רענעסָאלשרַאפ ךרוד

 רעסַאװ ןפַא יו

 ,טינ טכיל ןייק ןענערב ?רעמיצ ןיא

 ,טקַאהרַאֿפ ןוא טכַאמרַאפ סנדָאל יד

 טיײקטסיװ יד טקיטכיל ןקיטכיל רָאנ

 ןבעל םענעגייא ןופ

 טרָאמ רוטַאנ

 ,הלח ןוא ץלַאז זיא טײצלָאמ ןיימ
 ,קנַארטעג ןיימ ןייוו רערעטיב

 רעגעלעג קיטכַאנײב ןיימ הַא

 ןייג טניוװידלַאװ םעד ךיא רעה

 ,ירפרעדניא טשירפ ןוא טליק סע

 ,טנװָא ןיא טשירפ ןוא טליק סע
 ,סע טרעטיצ ןעמערב יד ףַא ןוא

 .טנװָאנ זיא טכַאנ יד ןעוו

 רעטצניפ רעד ןיא ףיש ַא זיא ףוג ןיימ

 ?ןַאטיּפַאק ַא רַאפ ךיא ןיב סָאװ

 ,םימי עטנרָאצעצ ףַא ןיב ךיא
 ןַאמ רעמַאזנייא ןוא רעליטש ַא

 ,קירעיורט ןוא ןייר זיא שיט ןיימ
 .שירפ טקעמש שיט םנופ ץלָאה'ס
 תודע ןַא יװ טייטש לטסעמצלַאז'ס
 .גגעט ערעקַאמשעג עלעה ןופ

 ,תודע ןענעז ךַאד רעד ןוא ליד רעד

 :טימעג ןיימ טמענרַאפ טשינרָאג זַא

 ןבלַאװש יד ןופ ןייוועג סָאד ץוחַא

 .טכַאנײב ןגייוש לטסעמצלַאז םעד ןוא
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 ןַאלג-ליג

 ןַאלגיליג ןוא ליג-לע

 ?טרעהעג ןעגנַאלק ענױזַא ךָאנ טָאה רעוו
 ןעגנילק תוסיפת טינ ,סרעטסיולק טינ

 ,ןַאלג-ליג ןוא ליגילע

 יד ןיא רימ ייב רָאנ

 ןַארַאפ רעכיז זיא
 .ןַאלג ליג ןוא ליגילע

 ןרעיוא

 ,רבדמ ַא ןופ דיל ַא זיא'ס

 .גרעב עקימַאלּפ טימ

 םירחוס ןופ רשפא ןוא

 יקרעמ עשיקרעט ףַא

 ןַאלג ליג ןוא ליגילע

 .ןַאּפש ַא זןיא טױט םוצ

 ךלָאג ןוא לַאג

 ,סעגר עניימ ךרוד טניר דלָאג ןוא לַאג

 ןרעדָא עניימ ןיא ןקעמש ןּפָאה

 ךיא ןיב רוכש ןוא
 .ןעגנוטכַארט עסיז-לדייא עניימ ןופ

 זַא ןגָאז ךיא לָאז

 שדקמה-תיב ןטלַאק םעד ןיא

 ,טנייו ןבעל סָאד ואוו

 ? -- ַא יװ זיא טלעוו יד ,זַא ןגָאז ךיא לָאז

 ,ןגָאז ךיא לָאז יצ
 ? ..ַא וצ ןכילגעג זיא ןבעל סָאד זַא

 ןפָאלש ןגייל ךימ ךיא לָאז רעדָא

 ,ןגיא יד ןכַאמוצ ןוא
 --.טייקדנילב ךעלקיטש עקידנענערב ןעז ןוא

 סנגיל עלעג ,עיולב ,עטיור ,ענירג

 -- .ןייש-הרונמ ןיא

 ןרעפיצ עשימיור טימ רעדיל
1 

 יקַאז רעקידרעכעל א יו גָאט ַא

 .ךעלעטנעמיד ןוא שטשרָאב טימ

 .ךעלעצעק ןוא סעביל טימ

 ךיז טלּפַאצ קַאז רעד

 ןטרעּפמעל טימ יו
 :טעב ןוא םיא טעלג ךיא

 !ןייז לָאז ליטש

 לודגךהכ רעקיטכיזצרוק רעד ןוא

 ,רעטנלע ןַא טציז

 שינעלײַא ןיא טוואורּפ ןוא

 ןעיינוצנייא ףַא ,םידָאפ-לדָאנ ןליצרַאפ

 ,דופא ןייז ןיא לּפענק ַא

 ?טיײגרַאפ ןוז יד תעב

11 

 ליגרַאנ יד ןרעכיור םייב

 ליד ןפַא ןציז וצ טוג זיא

 ,ליגריוו ןענעייל ןוא

 עלעביצעקלויל'ס ןרעכיור םייב

 .יעלעביטש ןיא ךיז ייב ןציז וצ טוג זיא

 .עלעביב'ס ןענעייל וצ ןוא
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 עלהמהב

 ליטש טייטש עלהמהב גולק ןיימ

 ,ללַאטש ןופ רעיױט םייב

 טניו טרעײגעלַאמ סע

 ,לַארטש ןוא יורטש ןוא

 עלהמהב ליטש ןיימ

 ,עלהמהב גולק ןיימ

 ,ןזעוו סיורג ןייק טשינרָאג ךיז ןופ טכַאמ

 זדנוא סָאד טקנעש טײהרעליטש רָאנ

 .ןזעק ןוא ךלימ עטעפ

 .למיה ןגעק טשודיחרַאֿפ טייטש

 יוצ ןגיוא ענעסעמַאס יד טכַאמ

 ,למירד ןזעיגילער ןיא

 זדלַאה א ףֵא זדלַאה ַא

 ,דלעפ ןקידמַאז ןגנַאל ַא ףַא

 ,זָארג-עילבערג םייב
 -- טנַאה ענרעצליה ַא טלטײט

 ,זָאנ סטלעװ רעד ףַא

 -- זדלַאה ַא ףַא זדלַאה ַא ןפרָאװרַאפ

 ,דרעפ ייוצ ןעיטש סע

 ןעוועג ןטלָאו ייז יו סיפ טימ

 .דרע רעד טימ םענייאניא

 עדייב

 עדיב רימ -- גילפ יד ןוא ךיא
 .רעטצנעפ םניא ּפָאק ךיז ןגָאלש
 ,גילפ יד -- ןוא ךיא

 ,לליטש רעייז ןוא טַאזדוז

 ןעקנַאדעג עטנלע טימ
 לעפ עשידרעפ ןרעטיצ

 ןעקנַאלּפ עקיצנַאלג טימ

 ,ענרעבליז ,עגנוי ךעלעיורטש
 ,למירד רעייז ןיא ןסקַאװ
 -- ייוװצ עטבילרַאפ יד ןעייק סע
 ,למיה םעד ןוא דרע יד

 עדיב רימ -- בײל רעד ןוא ךיא
 .סעטַארג יד ןופ סױרַא ןעיירש
 ,ביײל רעד ןוא ךיא

 עדייב רימ -- טלעוו יד ןוא ךיא
 ןגױא יד טימ ךרוד ךיז ןעמענ
 .טלעוו יד ןוא ךיא

128 

 ,רעמוז לָאמַאטימ

 ןקָאלגמולב יד ןענעז ןזָאלבעצ

 ,עשיאירפ רעדמעה ןוא
 ףיוא-ןעייג ןיילַא רימ ןיא

 .עשיאיוג תוואת

 ,הלכ עשירפ ןיימ דרע
 .דרע רעשירפ רעד ףַא הלכ ןיימ

 ,דרע'רד ףַא זדנוא ןבעל ןוא
 טרעדנואוורַאפ גנירג

 ,דרעפ עיולב סָאד טייטש
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 טסעשז ַָאב

 ,ליפוצ:ליפ םיאנוש בָאה ךיא

 !םיאנוש עביל עסוג

 ,ליפעג ַאזַא ךייַא וצ בָאה'כ

 ,םינּפ ןגייא ןיימ וצ יו

 ךייַא ןוא רימ ןשיװצ טלַאפ רָאנ טרָאװ ַא
 רעביא סע טדינש רעסעמ ַא יװ ןוא
 ,ךייַא ןוא רימ ןשיווצ ךַאילש םעד
 ,רעביטש ערעיײַא וצ טריפ סָאװ ,געוו םעד

 -- טצכערק ןוא טצפיז ריא ןעוו רָאנ

 ,רעסעמ ןקידרעניב םעד יי טוט

 ,טכענק ַא ךיא ןיב טרָאװ ןעיירפ םוצ

 .רעכעב ןליטש םעד ןופ ןצירּפש ןרערט

 וד יװ ,ךיא יװ

 דָארג ,וויס ױזַא ןיב ךיא

 ,קידלקניפ טסיב וד יװ

 טָאג ףימ רעד טסיב וד יװ

 ,קידלקניט ךיא ןיב ױזַא

 טריצעג סיורג טסיב וד יװ

 ,ןוז ןופ ןדרעװש טימ

 טרימשעגסיוא ךיא ןיב ױזַא
 .דנואוו רענעגייא ןיא

 רעטירד ַא

 ךיא גיל ,טױט ןוא ןבעל ןשיװצ

 רעטירד ַא יו

 ,בייוו ןוא ןַאמ ןשיוצ

 יוצ טינ זָאל ךיא

 ןטפעהַאב ךיז ןלָאז ייווצ יד זַא

 .עביל ןיא

 בייל-השמ ןוא ךיא

 .וישטָאלז ןיא ןברַאטש טינ ליוו בייל-השמ
 .ץעגרע ןיא ןברַאטש טינ לי ךיא
 ,בייל -השמ ,ןברַאטש ןזומ טעװ ןעמ

 ץעגרע ןיא רעדָא ווישטָאלז ןיא

 -- ץידװעָאד-גנַאל טסיב וד יװ
 ,ביא רעקיבײא ףַא
 ,קידוהעש ךיא סילפ ױזַא
 .בייה ןיא ןוא לַאפ ןיא

 ךעלרעדנוז וטסיב ךיא יו
 טײקמַאזגייווש ןיא
 ךעלרעדנואוו ךיא ןיב וד יװ
 ,טײקמַאזנייא ןיא

 ,ןצכערק עדייב
 ,ךיז ןפראוו
 ןבעגרעבירַא טנעה יד ךיז ןליוו
 ,רימ רעביא

 טלַאק ןוא ךַאװ גיל ךיא
 יז ןשיוװצ
 !ייז ליטעצ ןוא

 ןייגסיוא טעװ ,ןעמוק טעװ העש יד
 ןגױא ערעזדנוא ןיא ןוז יד

 ןעלדיפ ענייפ וצ ןבָאה רימ שטָאכ
 .סנגױב ענייפ עניוַא
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 ,רבח רעביל ןיימ ,ןייז טעװ סָאד
 ןדייב זדנוא ןופ ףוס רעליטש רעד
 ,בייל-השמ ,ףוס רעבלעזרעד
 ןדייז ןיי ד ןוא ,ןדייז ןיי מ ןופ סָאװ

 םי םייב

 ,ןשיור ענרעזייַא סָאד
 םי ןופ
 טרירעטענעּפ
 ךיא ןטריניל-טנָאזירָאה ןיימ
 ךרָאש רעניב ןוא טוה טימ
 טולבדדַאמָאנ ןופ ךעלייק-טלעוו ןדעי ןיא
 רימ ןיא טקור סָאװ

 ןדיז ענעלָאטש סָאד

 ףוס לכ ףוס

 ,יורג ,יורג ,יורג .טייקיורג ןיא .םי ןבעל
 ,המשנ ןיימ ףַא זיא לּפענ
 ןגױא עניימ ףַא זיא לּפענ
 ,ןּפיל עניימ ףַא זיא לּפענ

 ,םי ןבעל
 .יורג ןוא עקנילָאװַאּפ

 .טייקיורג ןיא

 ןוז יד ןייטש ןזָאל טעוו'מ

 ,ןדיומ עקיטכיל עלַא ןוא

 ױזַא ןזומ טעוו'מ ןוא

 ,ןגיוא יד ןכַאמוצ ןוא

 ןייז טוג

 טײצ רעד ןופ סרעזייוו יד

 ,ךרָאדַא
 למיה ןקידלרעּפרעטומ וצ

 םעניימ לגילפ םניא טעכָאפ
 ,דרע רעד ןופ ןדניבוצּפָא ךיז טסול יד

 טכיל ןופ םיוש ַא קידנצירּפש

 ,..ךיז םורַא

 ןכַאז ןופ םיוז ןפַא ןעקניז ןקילג

 ,ןעקניז ןוא ןענייוו

 ןפיש עליטש ןעקניז סע יװ

 .רעסאוו ןפַא

 טביירש טפיטשיילב ןיימ

 םס ָ(ישעלפ ַא רימ ףַא טרַאו םייה רעד ןיא

 ,יורפ עיירטעג ןיימ ןוא

 םַאזגנַאל יו

 !לַאפ ךיא םַאזגנַאל יו ,םַאזגנַאל יו
 עטצעל יד גנַאל יװ ןוא

 !ןענערב סעקשעוװעלָאה
 ףוז טימ עלעטעלב ַא ןיב ךיא

 ּפָארַא טלַאפ סָאװ
 .ןָאינעק-דנערג סטייקיבייא ןיא

 -- דיל ןיימ

 רעטצעל רעד
 ּפַאק רעקידעצמילג
 ןטּפעשעגסיױא ןַא ןופ
 ,לַאװק
 ,סניימ ןבעל ,ָא
 ,רעטומ ,ָא
 םַאזנייא ןיב ךיא

 זָארג עדליו לטניב ַא יװ

 רעדלעפ-ידמַאז יד ףַא

 .ַאטוי ןופ

 רעדנפָאלש ַא טנוה ַא יװ םַאזנייא
 ;דנַאלירײרּפ ןפַא
 םַאזנייא
 טסענ ַא יװ
 רעטנערבעגּפָא ןַא ףַא
 ,טנַאװ

 ,םַאזנייא ןיב ךיא
 ,הנבל יַאמ יד יו
 יד ףַא

 גרעב-רעבליז
 ,ַאנָאזירַא ןופ
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 ברעמ וצ חרזמ וצ

 לעטָאה

 קרָאי ויִנ

 -- דנַאל ןטנַאקַאבמוא ןופ חרזמ וצ

 ;ןןביױרט עקיטפַאז טימ רענטרעג ןענעז

 -- דנַאל ןטנַאקַאבמוא ןופ ברעמ וצ

 ןביוש עקיטולב טימ רעטצנעפ ןענעז

 ךיא ץיז לעטָאה ןדמערפ ַא ןופ זיוהרָאפ ןיא
 .עקלויל ןיימ רעכיור ןוא
 .טינ ךימ ןָאק רענייק .טינ םענייק ןָאק ךיא
 ןקוק ןוא ןציז וצ רָאנ טשינרָאג ךיא בָאה ןָאט וצ
 ,רעטצנעפ עטרילָאק יד ףַא
 ןעלדיפ ןופ שױלּפעג ןרעה וצ
 -- סעילגנַאּפש ןופ ןוא
 עלַא ןעשטשילבעצ סָאװ רעדיילק ףַא
 ,דניז רעד ןופ םימעט ןביז
 ןציּפש דיילקרעטנוא ןופ טפַאשנדייל שיגַאזגיז)
 (!סעמשַאטנזיוה ןופ טפַאשנדיײל עלָאמשיגנַאל
 ,לוטש םענרעדעלנירג ןיא ץיז ךיא
 ןייטשלמרימ ןופ לטנַאמ ַא ןיא ןָאטעגנָא
 - סענָאלָאק ןיא ןוא

 .דלָאגארַאװש שירומ ןופ

 ךיז טלגיּפש ןדָאבסופ אקילָאשזָאמ רעד

 .ךיש עקירעגיינ עניימ ןופ ןליוז יד ןיא

 ,רעדמערפ ַא ,רעטנלע ןַא ןיב ךיא
 .סעוורוק ןוא ןעלדיפ ,זדנעג עטעליוקעג ןשיווצ

 טכַאנײב

 ןביוש עלַא ףַא זיא טכַאנ ןופ דַארַאקסַאמ רעד

 ,קרָאי-װינ ןופ
 ,ןעגנונפָאה עלעדייא ,רעיורט ןקיטכיל טימ ךעלטסעק

 .רעטצנעפ ןענָאילימ ןופ סעילפַאט יד ףַא ןענעז

 !טכַאנ ענייר ליפ ױזַא
 !טכַארּפ ענייפ ליפ ױזַא

 ?ןביוש יד רעטניה

 .עצַארּפ ןופ לײװגנַאל טימ לעג טנעוו ןענעז רשפא

 ,ןפָאלשרַאפ ןעלסילשביירש ןוא דימ ךעלטנעהריט ןענעז רשפא

 ?ךעלדיימ עמעראוו ןופ רעגניפ עטלציקעצ יד ןופ קיאורמוא
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 ?דרָאמ סרָאד ןעמ טנַאלּפ רשפא ,דלָאג טרָאד ןעמ טלייצ רשפא

 לדיײמ-ןישַאמביירש ןייז ןעמסענזיב רעקנַארק ַא סיוש ןייז ףַא טלַאה רשפא

 טנעצָארּפ ןייז ןופ סייווש םוצ ,בייל ריא וצ טקעמש ןוא

 ?טנעה עקידרעדָא-יולב עריא וצ

 .ייוודָארב ףַא עקפַאנ יװ ,ןייש ןוא שלַאפ זיא טכַאנ יד

 .טרָאוו ַא ןײרַא טפרַאװ טרָאד ןוא ָאד ןרעטש רעליטש ַא

 רעכעה ןדנעלב ,רעקרַאטש ןעיירש ןענוז עשירטקעלע סנָאסידע רָאנ

 ,טכענק עטקינײּפראפ ןופ ןגיוא ענעגנַאהעצ יוװ --- טָאטש רעד רעביא

 ,למיה םוצ זיב ןכיירג סָאװ סעינק עטלעטשעגפיוא קיציּפש טימ טפָאלש קרָאידוינ

 ,הנבל יד --- עמלעב עסייוו סטָאג

 עקידנענערב יד ףַא קילב ַא םורק טוט

 ,"געוו ןסייוו,, ןופ סמערוט
 ,טמעשרַאפ ּפָא ךיז טגָארט ןוא

 :סייװש ןוא דרָאמ ןוא בייוו ןוא ןייו טימ טקעמש סע

 .רעלטעבנסַאג עלעוולָאװ רַאפ זײּפש

 !ןביוש עריא עלַא ףַא טכַאנ רעד ןופ לדניווש םענייש ןטימ טפָאלש קרָאידינ

 ."קרַאּפ ירעטַאב, םייב םי טימ טלציקעג ןוא סָאנ ןענעז סעטַאיּפ עריא

 .סקנָארב יד ןיא טשידיירַאפ קידתילכת ןוא ךיוה זיא ּפָאק ריא

 לקֲאפ םַאזנייא ןַא טלַאה ,ןייטש ןופ טנַאה עדנילב ַא

 .געו םעד טזייוו ןוא

 עיגרָא

 ,החמש רעד ךָאנ זיא'ס ,ןייוו טימ ןסָאגרַאפ זיא ךוטשיט סָאד

 :ןקעמרַאפ ריּפַאּפ-שעל טימ טמוק ןגרָאמטיױר ,רעטכײל יד טרעקעגרעביא ןוא

 ,ןייוו ךעלכיט יד ליד םעד הַא ןעלדנַאמ יד ןוא סעקנישזָאר

 ףקעלפ הנבלח יד -- שיט ןפָא ,רעכעב עקידייל ייב ךיז ןעלמוט

 ,רוכיש זיא ליד רעד ,בוטש יד טּפָאלש סע ,טיירדעצ רעכעלייל ןענעז

 ןענעז םיטַאבעלַאב יד יװ יוזזַא ףייצ עטױט טימ טכַאל ָאנַאיּפ ענעפָא יד

 ,טכיל ןלַאפעג ,קידעּפַאק ַא ןופ ןוא ,טײטש םיזעב רעד ואוו עלעקניוו םנופ
 ןענערב וצ ןָא ךוטשיט ןופ גערב ַא טביוה .ןיירַא עלעזיימ קישטניילק

 עילַאנַאכקַאװ
 ."טעברא טימ טלעװ א, ןופ טנעמגארפ

 םערוטש ןיא ךעלטעלב יד ,רימ ןזיוװ םערוטש ןיא ךעלטעלב

 ,םיוב ןכעלטלעװלַא ןסיורג ןפַא ,ןטייז עקניל ערעיײיז

 עירטקעלע יד ןליפ רימ ,ןליפרעד םערוטש ןיא ךעלטעלב

 .ןיוש ןצילב עקידנעמוק ןופ .ןטייו ןופ םערוטש םעד ןליפרעד
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 ןטלַאה ךיז גייווצ םייב ןלעוװ רימ
 ןרעדָא עטסקראטש עלַא טימ
 ,םערוטש ןָא ןגָאז סָאװ ,רימ
 !ןרעדָאפ ןגיובנגער'מ ןלעוװו רימ

 ןעמיוק רעטנלע ןַא

 .ּפָאק ןפַא בוטש ַא ןסעגעגפיוא טָאה רעייפ ַא
 .פָא טינ הנבל יד םיא טזָאל טכַאנייב .ןעמיוק ַא טזָאלעגרעביא ןוא
 .ןעמיולפ טימ למיוב טנלע ןַא ןוא

 ,טינ רע טָאה בוטש ןייק ןוא

 ןילַא רענייא טילב םיובנעמיולפ רעד ןוא ,ןייגוצ זיימ ןעמוק

 ,םורַא ןזיומ זיימ ןוא ,ןייצ עשיזיימ ףַא גָאט רעד טקוק

 ,םוטש ןגיל רענייטש ןוא ,ןגיוא עשילזיימ ןיא ןוא

 .ןגיוב ןופ לייפ ייז ןפילטנַא

 -- קָאװשט רעטרעװַאשזרַאפ ,רעסיורג ַא

 ןוא טגיל ,רעגניפ ייווצ ןופ גנעל יד ;טכעלש תמאב זיא ןעמיוק םעד רָאנ
 ,ןוט וצ סָאװ טינ טָאה ןרעטש יד םיא ןעשטומ טכענ יד ךרוד

 .רעגניז א רע טרעוו ,טכוזרעפייא טימ

 :טגניז רע ןוא ןוז יד םיא טצנַאט גָאטיײב

 רעדיל חרזמ

 .בוטש א ןעװעג זיא לָאמַא

 .קָאװשט ַא ָאד זיא טציא

 ןעמיוק רעגנאל רעד ןוא

 .קָאב א יװ ָאד טייטש

 ,רעמ ןגָאז טשינ ןעק קָאװשט רעד

 .רעווש םיא זיא ץרַאה סָאד לייוו

 קָאװשט רעטנלע ,רעטלַא רעד טזָאל

 .ןעקנעב ןופ --- רערט עטרעװַאשזרַאפ ַא סױרַא

 ,ןענייוו קָאװשט ַא ןעזעג לָאמניײא טָאה'ס רעוו ןוא

 .ןעקנעדעג ןבעל ץנַאג ןייז ףַא סָאד טעוו

1 

 .ןעמיולפ ענעניטשרוב ןלַאפ ןעמיוצנטױלּפ עלַא רעבירַא
 ןטכורפ טימ לופ ןענעז ןגעוו עלַא
 ,רענעה ןופ יירקעג טימ ןוא
 ןטלעצעג עדנילב ,עמוטש
 ערעדנַא יד ןופ ענייא טקורעגּפָא
 טינ ןיוש ןעקנעדעג סָאװ ,םיאנוש יו
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 .ןעמוקעג זיא האנש יד סָאװרַאפ טַארוקַא

 ,סולפ ןליטש ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףַא ןעמיווש סעקווַאיּפ

 ,רעסַאװ קיזָאלג ףַא ךיז ןשטילג סעקשטַאק

 סיפ עכױה-שירַאנ ענייז וצ ּפָאק ןצלָאטש ןייז טקוב לשוב רעד

 ,ןופרעד טניוטש ןוא

 .רעכעה לגיופ עלַא ןופ זיא רע סָאװ

2 

 .טכַאנייב ףלָאװ רעקירעגנוה ַא טנייו סע

 ףלָאװ רעד ןײרַא טנייוו סע

 טנייוו סָאװ טכַאנ רעקירעגנוה ַא ןיא

 .טניוו ןקידנענייוו ןיא

 בלימ ַא טרעהרעד יירשעג ןייז

 טַאלב ַא ףַא קיאור ךיז טגיל סָאװ

 !טַאז :דלַאװ-טכורפ ןטַאז ןיא

 טײקטַאז ריא טכַאל ןוא

 ,ןײרַא טַאלב ןטַאז םעד ןיא

 ,ןײַא-טרעמולש ןוא

 .ןייוועג ספלָאוװ ןופ טגיוורַאפ

3 

 ?טייגרַאפ סָאװ
 ןוז עטיור-עיולב-ךעלנירג יד טינ

 ,טייגרַאפ
 ,טײגרַאפ גָאט רעקידעבעל ןיימ רָאנ

 ,טקיטולבעצ

 .גרעב עלַא רעטניה

 ?ףיוא-טייג סָאװ
 הנבל ענעשעמ ,עטלַא יד טינ
 רעיורט רעטצונעגּפָא ,רעטלַא ןיימ רָאנ
 ,לּפָאנ ןפַא ןזייַא טימ קַאז ַא יו רערעווש

4 

 ,בייל ןיימ ןיא זיא לייפ ַא
 .טיור ףַא דמַאז סָאד ברַאפ ךיא
 ןטָאש ןייז ןופ קַאבניק םעד טייק למעק ןיימ
 .רעלטעב ַא יו רעצלָאטש ַא ןָא טמוק טשרָאד רעד

 ,םערָא ןיימ ףַא לפייר ענרעבליז סָאד

 .ץנַאלג סנטכענ ןופ רימ וצ טדער
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 ןעגנַאלש

 סעּפעטס רעדַאוװענארעיס ףַא

 .יןעוועג טוג זיא ןייוו רעד

 .ןייוו ןסיז םעד רַאפ סרעכעב עסיז --- ןפילנעיורפ יד

 !ןייז סע זומ רעטציא

 ,וצ םענ טולב ןיימ ,שינעטסיוו רעטומ ,ָא

 !ור רימ ביג ,רעהפיוא רימ ביג

 ,רענייק טינ ןוא ,ןסיו טינ טנייפ רעד לָאז

 .רענייב עטיוט עניימ ןברַאד סע ואוו

 ןײש רעייז ןענעז סעכיגנַאלש

 ןשיצ ןוא ןרעטיצ ייז ןעוו -- ןעגנַאלש ןוא סעכיגנַאלש ןפָאלש

 םס ךעלגניצ ענייפ ןענערב סע ,רענייטש ןוא דמַאז ןשיווצ

 ןשיק ענרענייטש ףַא ןעגנַאז ןוא ןזָארג ןשיווצ

 !טפירש עקילייה ןענעז ןעגנַאלש
 -- הלבק ןופ סנכייצ ןיא טגיילעגסיוא
 ,גנעלש יוװ תויתוא עליטש ןפָאלש
 .הללק ַא ןוא דוס ַא

 טברַאטש בייל ַא

 .ביעל ַא סױא ךיז טזָאל שינעטסיװ רעטייוו רעד ןיא

 ,בייל קיטולב ןייז ןיא ליוק יד ךָאנ טרעכיור סע

 -- ןָא טבױה טכַאנ יד ואו ןוא .סיוא טעכיוא זיא גָאט ןטימ

 .ןָאּפש קיטש רעקיטולב ַא ףוג סלמיה ןיא טקעטש

 ,סַאּפ רעטױר ַא טירט וצ טירט ןופ טיצ סע

 ,סָאנ ןוא טור שינעטסיװ-עיורג-ןקורט יד טרעוו סע
 ביעל רעד טָאה רבדמ רעד ןיא ץעגרע ןוא
 ,בייװ קיטש קידנצכעל ןוא סייה ַא טזָאלעג

 .ירשעג ריא טימ טלעװ יד סיוא יז טשעל

 ,ילב רעטיור יו םורַא טגיל רבדמ יד

 םײהַא ביעל םעד טפור עטניביעל יד
 ןײלַא --- ביעל רעד סא טקיטולב טרָאד ןוא

 ,ריא טױרט סָאװ םעד ייב סיפ יד ּפָא טדיינש טייקטייוו יד
 ,ריטש םעד ייב רענרעה יד טגנילשרעד ,ךיוה יד
 -- טעמידרַאפ רעווש ץלַא -- ןבעל ןוא םיור ןוא טייצ
 ,למירד ןשירעניה-קימיילש םעד ןיא
 -- טלקריטרַאפ יורגרזיירג ןיא ביוט-לקריט יד
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 ןיילַא ךיא

 ,לקריצ ןלופ ריא ףָאלש ןבלַאה ןיא טכַאמ
 ךייה רעטפַאהרעדיױש רעיולב רעד ןופ
 ,ךיילג טקנוּפ זיא ןײגקעװַא ןוא ןלַאפ סָאד
 = גילפ-עצעצ יד ליומ'ס ףיוא טרעּפמעל םייב טסייר סע
 ...גיצ סרעמָאה טצעקעלב סלַאזַאזַא דנַאר םעד ייב

 ."םאטש ןיימ,, ןופ טנעמגארפ

 ,ןטַאװַארק עקיברַאפ גָארט ןיילַא ךיא

 .ףָאטשלָאװ ןטסעב םעד ןופ רעדיילק ןוא

 ןרעינַאמ טעב-ןוא-שיט עטסעב יד בָאה

 ,הּפצוח ןיימ ביל ןבָאה ןעיורפ ןוא

 טיײשרַאפ ױזַא טגיל סָאװ ,טוה ןעיורג ןיימ ביל ןבָאה

 ,ּפָאק ןעיורג ,ןגנוי ןיימ ףַא

 ,טכַארטעגסױא ןוא ןיילק ןענעז סעביל עניימ

 .ןסּפינש יד יוװ --- ןסערעד ןוא סאמנ ןרעוו ןוא

 :רעטסעב ןיימ וצ ךיא גָאז סעגר עכיוה יד ןיא לָאמטפָא ןוא

 דמעה א יװ

 ,בײל םענעגייא םוצ טנעָאנ זיא סָאװ

 ןטיײברעביא ךיז טליװ ױזַא

 .בייװ ןגייא ןָא

 טײקבָארג רעדליוו ןיימ ןופ שזַא טרעטיצרעד טרעוװ יז ןוא
 .רעקרַאטש ,רעקרַאטש ךָאנ םורַא ךימ טרעמַאלק יז ןוא

 טייקנלַאפעצ ןיימ .רעיוא ןוא גיוא רַאפ ךיא ןיב טוג ןוא
 ןענַאיװ ענייפ-קיטפוד סָאד יװ זיא
 ,דלַאװ-רעטניוו ַא ןיא לּפע ןטצעל םעד ןופ
 ,שעוורעטנוא ןָא םורַא טפָא טייג לעז ןיימ
 קיטייװ רָאנ ,טינ יז טָאה השוב ןוא
 ןעמעש ךיז געמ סָאװ ,שטנעמ םעד רַאפ
 ,השוב רעטכַארטעגסיױוא ןייז טימ
 ּפָארַא ליומ ןופ םיא טלבמָאב סָאװ
 ."ָאי; ןעוט ןוא "ןיינ , ןגָאז סָאװ ,ןעיורפ ייב ךעלגניריוא יו

 ןייש זיא רעיוא ןיימ .ןיורב-ענטומ זיא גיוא ןיימ
 ןייש ןוא סואימ ענזַאושזרוב זיא קרַאק ןיימ
 טפָא ןסעגעגפיוא ןרעוו ןטיטעּפַא עניימ
 .סע ךיא סָאװ ,ןסע ןטימ םענייאניא
 עקלויל-ליהנָאד עקידעכיוב ַא :זיא טײקכַאװש ןיימ
 ,טסייוורַאפ עלעסיב ַא --- בייוו-רעגענ ַא ןוא
 ,קנַאדעג ןקיכלימ ַא טימ ,עװַאק יו
 .ןייוו ןסייוו ןסיז-ךעלרעיוז טימ גורק ַא ןוא
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 --- רעטיירב ןוא רעקיטכיל ַא זיא לטנַאמ ןיימ

 .טפָא ןוא ךס ַא זיא סָאװ ,ךס ַא וצ רע טקעד

 ,תובנג ןיִמ ענױזַא ןופ לֶָאמַא טסייוו לכיטנשַאט ןיימ

 .ןגיוא יד ןופ ןעלקניוו יד ייב רָאפ ןעמוק סָאװ

 טפוד םעד ןעק ןוא --- גנַאל זיא זָאנ ןיימ
 .רעמ רעדָא טרעדנוה ןופ
 ,עביל ןופ ןוא רעבייוו ןופ ףירגַאב ריא ךיז טָאה ןוא
 זיא ,טסנוק ןופ טלעוו עצנַאג יד ןוא
 ,ןגיוא עריא ןיא ןיילק
 .םערָא סרעטבילעג ןיימ רעטנוא רָאה ןופ טפוד םוצ טכיילגרַאפ

 עילָאקנָאמ

 עקיַאפ ַא ןוא ךוב ַא ,יורפ ַא רָאנ ףרַאד ךיא
 ..ןסע --- טרָאד לסיב ַא ןוא
 יג ךיא ןיהואוו ,םוק ךיא ןענַאװנופ
 ,ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק ךיא ןעק

 ןקע ענעביוהעגפיוא ןבָאה טניה

 ,סנקור עטלעטשעגפיוא --- ץעק ןוא

 --- רעּפכורפ םוצ ןוא גנורּפש-סנבעל םוצ
 !ךיז קוב ,סניימ ץרַאה ,ךיז קוב

 ןצנַאגניא דייש ַא ןָא ,ןליוו ןיימ

 ךעלרעפעג ןוא טעקַאנ קרַאטש

 טרעװַאשזרַאפמוא זיא ףַארש ןייז

 ,ןרערט ענרעדיל יד ןופ

 ,רעיולב רעד יינש רעד טגיל ּפָאק ןיימ ףַא

 רענטרעג עטסטיור יד --- ץרַאה ןיימ ןיא
 טייקיירטעג ,טייקנייר-טסבלעז יד רימ לָאז סע
 ...ןייז טרעשַאב רָאנ ףוס םוצ זיב

 געוודנאל ןרעביא טניו רעד טזָאלב ןיוש

 ןעמַאזוצ ךיז ןעמענ רעדער-רענרעד

 טייוו ךיז ןעלקייק ,ךיז ןעלקייק יז

 ןעמַאמ ןיימ ןופ בוטש רעד וצ זיב

 !דנַאל ןגייא-ןגייא ןיימ ,דנַאל ןיימ ָא
 !ענעפרָאװרַאפ יד טָאטש-ןיורק טנגוי ןיימ
 ,םַאק-רענייטש ןייד ,טעקוב-דלַאװ ןזייב ןייד
 ...רָאנ ןפרָאדַאב טנייה ךיא טלָאװ

 טקעלַאיד ןייד ,ךַארּפש עטרַאצ ןייד

 "רימעק-רימיוו'מדזַא-ץניא,, ןייד
 שטייד סעקליר ןיא טינ ,שילגנע סריּפסקעש ןיא טינ
 .סרענעש סעּפע ָאד זיא
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 װעיַארַאנ

 !רימ ייוו ,ריד רעביא קַאה ַא טּפַאלק טציא רָאנ
 יױרטש-טסענ עטשרע ןיימ ,לקניוו ןיימ ,דנַאל ןיימ
 ןבָאה לָאז ךיא ןעוו ,יוא ,לגילפ ןבָאה לָאז ךיא ןעוו
 ...ןיוש ןסעזעג ריד ייב ,ןגױלפעגרעבירַא ךיא טלָאװ

 לרעכעב ַא ץוח ,ךָאנ ןבילבעג רימ זיא סָאװ לייוו
 ?ןזױר עטנערבעגסיוא ענייד ןופ שַא טימ
 גרַאב"עילוט ןייד ןופ ןעילוקוצּפָארַא ךיז לָאמנײא ךָאנ .ָא
 !ןסוטשעצ ּפָאק םעד ךיז םיוב-לשנייוו ןעמורק ןיא ןוא

1 

 ,טייצ יד טירט עריא טרעכיגרַאפ סע

 ,טייוו רעד ןופ ןעילפוצ טמוק ורמוא יד

 .ּפָארַא ןַאּפש-לטָאז ןופ ףוג ריא טגנעה טעדנואוורַאפ

 ,ּפָאק ןוא זדלַאה ורמוא יד טָאה ןכָארבעג

 .טכיירגרעד לעװש ןיימ טָאה יז ךָאנ רעדייא

 (!טכיילברַאפ טולב ןיימ ןיא ,ורמוא עקנַארק ,ָא)
 ,טינ ךיא בָאה סמערוט ןוא סיוא ךיא טפעה ןענָאּפ
 .טינ ךיא בָאה ןפיש ןוא סיוא ךיא טסעמ םימי
 .געט ערעווש עניימ טימ ןָא ךיא דָאל ןעלמעק

 .געוו ןטסיװ ןיימ ףַא וצ ךיא גָאלש סנטָאש ןוא

2 

 :ךיא גָאז טכַאניב רעגעלעג ןיימ ףַא

 ,לָאמַא ,לָאמַא .לָאמַא

 .ןעוועג .ןעוועג .ןעוועג
 .ךָאװ ַא געטנכָאװ ןביז .זייּפש .םעטָא זיא טציא
 .(טנעה עטלַאק יד רימ טמערַאװ עקלויל יד)

 ,ריב רעטיב רעשעלפ

 טעב ןעמעװקַאב ןיא עביל
 .(טמערַאװַאב שירטקעלע טרעוו קַאזיורטש רעד)

 ,רימ ןגעוו רעטעלב יד ןיא ןביירש טייל עגולק ןביז ןוא

 רימ ןעמענ סרעצירק-ןטנעמונָאמ ןביז ןוא

 ןטָאש ןטסגנוי ןיימ ןופ סָאמ ַא גָאט ןדעיַא
 טימ רעלדָא ןַא .ךאלמ רעקידנענייוו ַא .גייווצ עטקַאהעגּפָא ןַא)

 .(לבָאנש םניא ךעלטיר לטניב ַא

 רימ ןזָאלב ןענָאטירַאבנדלעה ןביז

 ,ּפָארַא זָאנ ןופ גילפ ַא

 ,טינ סָאד טסיירט ןטסיירט רָאנ
 ,טינ סָאד טלייה ןלייה ןוא

 .ןיב ךיא סָאװ עסיורג יד דנואוו יד
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 ּפָא םיא טדיינש'מ זַא .טנייוװ גָאט רעד

 ,טכַאנ רעד ןופ לּפָאנ ןופ

 .דרע'רד ןופ ּפָא יז טדיינש'מ ןעוו טנייוו טכַאנ יד

 ,וזַא ךיוא ןייוו ךיא ןוא

 סנטַאש עלעגעוו ַא

 ,סנטָאש טימ רופ עלופ ַא טנייה ריפ ךיא

 ,דירַאי-רָאי ןפַא

 ,םי ןפַא סנקלָאװ ןופ סנטָאש

 ןביױרט עילב ףַא סבעװניּפש ןופ סנטָאש
 .רענייטשלדייא ןופ ןוא טפַאשביל ןופ סנטָאש

 ,סרעכעפ ןופ ןוא ןעלדיפ ןופ סנטָאש

 .רעקעלג ענעגנולקעגסיוא ןופ סנטָאש

 ,רָאי-טוג בוט-םוייטוג ןופ סנטָאש
 .רָאה ּפָאק ןדנָאלב ַא ןופ סנטָאש

 ,רעוש זיא ןגָאװ רעד

 ,רעוש ןענעז ןגעו יד

 ,ףףיט ןענעז סעטָאלב יד

 טַארַאּפַא-ָאידַאר

 -- עלעגעוו ןוא דרעפ ןופ ןסָאש רעד

 ,םיוק-םיוק-םיוק ךיז טּפעלש

 ןגעו ערעוװש יד רעביא

 ,ךיז טליש ןכעלָאגעלַאב ןטָאש סָאד

 ,ךיז טליוו ןפנָארב קנורט ַא ןופ ןטָאש ַא

 םיצולּפ ךיז טכַאלעצ רע

 ,זָאלב-שיפ רעטצַאלּפעג ַא יו

 זָאנ רעד רעטנוא גָאז ַא טיג ןוא
 !שיט םוצ אשמ .ַאזַא רָאג רידַאנ
 ,עלעדרעפ ,ָאיװ .,ָאיװ

 !עלעדרע סָאד קידכעלייק זיא סע

 ."טעברַא טימ טלעװ ַא, ןופ טנעמגַארפ

 ןציּפש-ןעקנַאדעג עניימ ןעגנַאפ טַארַאּפַאדָאידַאר ַא יו
 ,טימעג ןיימ ןופ גנעלילַאװכ רעד ףַא ןעמוק סָאװ ,ןעגנַאלק יד
 ,לּפענ ַא ןיא ךעלַאק יו ,לקנוט סע זיא לָאמַא ,רָאלק-ָאטשירק סע זיא לָאמַא
 םי ןרעביא טניוו רעטייוו ַא טצלירג לָאמַא ןוא

 ,טולב ןיימ ןופ רעדיל עליטש יד ןיא ןײרַא ךיז טשימ ןוא

 ,רָאטַארָא ןַא ,רָאיטקַא ןַא ,גָאגַאמעדַא טדער לָאמַא

 ןסקַאלקַאלק'ס טרעה'מ ןוא ,לוק שלַאפ ַא טנײײװ לָאמַא ןוא
 ןעײסָאש ןָא ,רעדער ןָא ,דרעפ ןָא סעװָאקדיּפ-דרעפ ןופ
 ,ןעמיטש יד ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ --- סנגער עקיאורמוא ןיא --- לֶָאמַא
 ,לָאמַא ףַא ןטימעג עכעלטע ןדייר

 ןַאמוט ַא ןיא יו ןענעז עלַא ןוא

 ,רָאנעט רעד ,רעליּפשנפרַאה רעד טליּפש ןביוא ןופ

 טנַאידעמָאק ַא טיירש ןטנוא ןופ

 דניק ַא טנייוו רעקירעדינ ךָאנ ןוא
 ןייג םערוטש םעד ןעמ טרעה ףעפיט ךָאנ ןוא
 .ןלעוו-םי עקידנכָאק רעביא לוויטש ענרעזעלג טימ
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 ץרַאװש יי



 ץרַאװש י .י

 ,ינושַארטעּפ ןיא ,1889 ,רעבמעטּפעס ןט9 םעד ןרָאבטנ -- ץרַאטש י י

 רעדיל וקורר וצ ןבייהעננא .1906 ויא עקירעמַא ןיא ןעמוקטנ .זיירק רטנוואק

 .רֶָאי עקיבלעז סָאד - !



 ןיוש דרע יד זיא ביל

 -- טערט ךיא רעכלעוו ףא ןיוש דרע יד זיא ביל
 .טעפ ןוא רַאבטכורפ ןוא ָאד דרע יד זיא שירפ
 ,דלימ ,קיביגכָאנ ױזַא דרע עשלדיימ
 .טליק יז ןוא זָארג ריא טימ טירט עניימ טשוק
 ,קַאמשעגילּפע דייוועגניא ריא ןופ טכיוה
 .קַאב ןיימ ןטעלג ןוא ךעלטניוו יד ןכָאפ
 - טולב טימ טקילײהרַאפ טינ דרע יד זיא'ס סייוו'כ
 .טור ןוא עטַאט ןיימ שרעדנַא ץעגרע טגיל'ס
 :קיטש ַא זיא דרע ריא ןופ דניק ןיימ רעבָא
 .קילג ריא ןופ טקילגַאב זיא ,טכיל ריא ןיא טכייל

 ןפָאלעגנָא ןענעז רעדניק יד

 סַאג רעד ןופ ןפָאלעגנָא ןענעז רעדניק יד

 ;ןגױא עטצילבעצ ןוא ןקָאל עטכייפ טימ
 דיירפ עביל עסיורג ַא זיא ןעמַאזוצ ייז טימ

 .ןגיולפעגנָא רעמיצ םניא ןסיורד ןופ

 ,טױר ןוא טלַאק לּפע יד יװ ןעילג ךעלקעב יד
 .ןעגנילק רעשטילג עקנַאלב ןוא ענעלָאטש יד
 ,ליד ןפַא ןעלּפמַארט ךעלסיפ עטניוושעג
 .ןעגניזרעביא עטייווצ סָאד ליוו לכלוק ןייא

 -- שירפ ןוא גנוי ןבעל ןעמָארטש טימ טגָאלש סע
 :ןעמַאמ רעד טּפַאכעגמורַא ייז ןבָאה טָא
 ,ץנַארק ַא יו ןטייווצ םוצ ךיז טעילוט לּפעק ןייא
 .ןעמַאזוצ ןרעדױלּפ ,ןדייר עלַא ןוא

 רעטכיילשטנעב סעמַאמ רעד דניצ

 יװצ יד רעטכילשטנעב סעמַאמ רעד ןָא טדניצ
 .דלעפ םוצ סױרַא טקוק רעכלעוו ,רעטצנעפ םייב

 סױרַא קידהעונצ ךיז לָאז ןטכייל ןוא

 .טלעוו רעד רָאג רעביא שדוק-תבש רעד
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 ,ץריש ןסייוו ןייד רעטנוא םענרַאפ דניק ןייד
 : טכיזעג ביל ןוא טקָאלעג ןיורב לּפעק סָאד
 טנעה עסַאלב יד טימ ןגיוא יד קעדרַאפ
 ,טכיל יד שטנעב עמַאמ עטלַא ןייד יוװ ןוא

 -- קעװַא טעװ ןויער רעטכעלש רעדעי ןוא

 ןףייש ַא ךיז ןזיורק טעװ ּפָאק ןייד םורַא
 -- טפילברַאפ רערט ןייד ןקוקנָא טעוו דניק ןייד

 ןייז וטסעװ האל ,לחר ,הקבר יו

 ךיירפ עליטש ַא

 -- רעדלעפ יד ףַא קידלָאג טגיל דיירפ עליטש ַא
 ,קיטכיל-קינוז ױזַא ןענעז ייז געט יד
 -- ןעלמיה עפיט טימ ענרוּפרוּפ --- ןטכַאנרַאפ
 ,קיטכיצ ױזַא ךעלזייה-םרַאפ עטלַא יד

 עפש יד ךיז טנקירט ענעדלָאג ןברַאג ןיא
 ,ןטיורב עקידנקעמש עשירפ עיינ ןופ
 ,סעבריק עלעג יד ןוז ןיא ןענעקירט סע
 ןטױלּפ ףַא ךיז ןעלזיורק ןביורט עצרַאװש ןוא

 ,רעמיוב יד ףַא לּפע-רעטניװ עטיור יד
 ,ןגעקטנַא ןוז רעד טכיוהַאב-שירפ ןטכיול ייז
 ,רעטעלב עניורב טימ טקעדרַאפ ,ךיז ןעיצ'ס ןוא
 ,ןגעוו עטזָארגראפךןירג ,עטיור ,עטלַא יד

 ,לּפע ןוא ןייו טימ ,טיורב ןשירפ טימ טכיוה סע

 .ןעמושז רעמיוב עטלַא ךעלמייה-קיריורט ןוא

 ןדיירפ עליטש ןוא עקידלָאג ןבָאה'ס ןוא

 .ןעמונעגמורַא ץרַאה קירעיורט ןיימ

 ןזעוועג יז ןענעז בױהנָא ןיא

 ,סייוו ,רעטיױל ןזעוװעג ייז ןענעז בױהנָא ןיא
 --- טסוק ןפַא סָאװ ןעלגוק-יינש עדנור יד
 ,לדיימ םעד ןופ ןטסורב יד דנור ןוא סייוו ןענעז'ס יו
 .טסואוועג טינ לָאמנייק ךָאנ דניז ןופ טָאה סָאװ

 --- זָאר ןרָאװעג ייז ןענעז ,טסוגױא ןיא ,ךָאנרעד
 --- טכיל ריא טימ ייז טשוקעג סייה טָאה ןוז יד
 עביל רעטשרע רעד ןיא קיזָאר זיא סע יו
 .טכיזעג עשלדיימ עטרַאצ ,ערָאלק סָאד
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 ,ןיורב-לקנוט ןצנַאג ןיא יז ןעייטש רעטציא ןוא

 :זָאר ןוא סיי ןופ ךָאנ רעטייוו ןעמיורט ןוא

 ּפעק עניורב יד טכיל ןליטש ןיא ליטש ןגיוו יז

 ,זָארג ןלעג םוצ רעווש ןזָאלעגּפָארַא

 ןשזַאזייפ

1 

 קינָאטניײא ןגעז ןלירג ןוא ןגער ןכָאנ דרע רעד ןופ חיר רעד

 ;זיירק ןטפושיכרַאפ ןיא ןײרַא ;לָאט ןטיירב ןקיטכַאנ ןיא

 קינָאה טימ טפירט םיוב-קירעשייה רעד ןגעז ןרענוד עטקיטעּפשרַאפ

 .,סייוו ןקוצ ןצילב ןוא ,לָאטש ןופ ןגעז טימ טכַאנ יד

2 

 ,ןריולרַאפ טכיל סייוװ-ץרַאוװש ןיא ןצילב עקידנעילב ןופ קוצ ןיא

 ;דרע רעד וצ טדימשעגוצ יוװ .דלעפ סָאד טײרּפשעצ טיירב טגיל

 ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ ןציּפש-רעמיוב עקיכיור יד

 .דרעפ עּפורג ַא ליטש טייטש .טלעהַאב ןיײש-רָאפסָאפ ןיא

 ןקור סנטייווצ ןפַא דרעפ ןייא ןקערטש סעקערטש עטנַאקַאב

 ,טקערטשעגסיוא טָאה זדלַאה ןייז ;טנַאקַאבמוא ןוא דמערפ ךיז

 ןקוק ןגיוא ענרעזעלג יד ןוא -- ןקעלפ עצראווש ןוא עסייוו ןיא

 .קערש ןסייוו ןוא ןצרַאװש ןיא ,דנַאל שיטסַאטנַאפ דמערפ ַא

 רעבָאטקָא

 .יירעמוז ןדנברַאטשּפָא ןופ סנגרָאמירפ עקיטכיל עטצעל

 ןצרַאה ןפַא זיא רָאלק ןוא ליטש ןוא םורַא רָאלק ןוא ליטש זיא'ס

 חיר ןטלַאק ןשירפ םעד טסורב יד ןייא טמעטָא סע

 -- ןטָאשַאב ױטױעלרעּפ טימ זיא סָאװ ,דרע רעצראווש ןופ

 .טייקטכייפ-רעמיוב ןוא זָארג ןלעג ןטליופעצ ןופ חיר םעד

 ,רעטעלב עניורב ןזנָארב ,עטיור-רעּפוק ןיא סיפ יד ףיט ןעקניז סע

 .טָארט-סופ ןייד ןופ םטיר םוצ טפנַאז ןוא ליטש ןשיור סָאװ

 ,רעטעלב עליטש יד ףא ןצנַאלג ןלארטש עסַאלב ,עמורק ןוא

 -- ןטפול ןיא ןרעטיצ ןוא ןרעטַאלפ רעטעלב עליופ ןוא

 ..ןרעטלוש ענייד ףַא ,ּפָאק ןייד ףַא ןלַאפ ןוא

 ,רעמיוב ןשיװצ דלַאװ ןיא ואוו ץעגרע ָאד ןוז יד טגנעה סע

 .ןקלָאװ עקידלבענ ,עסייוו ,עטַאמ ןיא טליהרַאפ

 ,רעטעלב עליטש יד ףַא ןצנַאלג ןלארטש עסַאלב ,עמורק ןוא

 ;רעמיוב עטקעלפעג-טיור יד ןופ ןציּפש יד רעמ ןעלטױררַאפ
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 עי ג ָא ל ָא ט ג א

 ןלַארָאק יו ,סעניוװַארושז ךעלגנעה יד לעה ןזָארַאב

 .ױט-ןעניגַאב ןופ ןעלרעּפ סּפָארט טימ טצעזַאב

 ..רעמוז ןדנברַאטשּפָא ןופ סנגרָאמירפ עקיטכיל עטצעל

 .רעדלעוו ןיא ןײלַא ןייג וצ טוג זיא'ס .טוג ןוא ליטש זיא'ס

 קיטכיזכרוד ,רעטפנַאז ,רעליטש טרעוו ץרַאה ןייד ןיא קיטייוו רעד

 .רעטעלב עטקלעוורַאפ יד ףַא טלַאפ סָאװ ,לַארטש רעטסַאלברַאפ רעד יו

 יונעג ךיא סייוו סָאד

 ,טגָאזעג המכח סיורג רעייז ןיא ,עטעג רעדָא ,טנַאק ןטלָאװ סָאװ
 ? דנַאל םניא ייז יב ךעלדירפ טציז סָאװ קלָאפ ַא ןופ דרָאמ ַא ןגעוו
 ?טולב ןופ ןכיור עכלעוו ,קלָאפ רעייז ,קלָאפ ַא ןופ טנעה יד ןגעוו
 ,"טפנונרַאפ םענייר, ןופ רעמיורט רעד ייז טגָאזעג סעּפע טלָאװ'ס ,ןייז ןעק
 ,ּפמילַא ןופ ּפָארַא טלָאװ ?טסואַאפ,, ןופ רעפַאש רעד ,ןייז ןעק
 .טינ ךיא ןיב םעד ןיא רעכיז רעבָא -- סנױזַא יז טגָאזעג סעּפע
 ,טגָאזעג טלָאװ םעד ףַא ,תשרומ ןופ ןַאמ רעד ,הכימ רעבָא סָאװ
 .יונעג ךיא סייוו סָאד --- ךוטסַאּפ רעד ,עוקת ןופ סומע יצ

 סהרות-רפס קיצפופ

 (עדַאלַאב)

 קעטָאילביב ןופ עצילָאּפ רעקיבױטש רעד ףַא
 ,קעז ןיא טלקיוועגנייא סהרות-רפס קיצפופ ןגיל

1 

 -- םי טייז רענעי ףא סָאװ ,גיצנַאד ןופ םיִתילּפ קיצפופ

 ,םַאלפ ןוא החיצר ןופ ןבעל ןטימ ןפָאלטנַא

 ,סיורג רענעדיישרַאפ ןופ ,סהרות-רפס םינימה-לכ
 .זױלק ןעמערָא ןופ ןוא שרדמ-תיב ןכייר ןופ

 ,לוש ןופ םידמול ןוא םיטַאבעלַאב עטסוי יד ןופ

 .לּפַאק ןוא געז ןוא לדָאנ ןופ ןשטנעמ יד ןוא

 -- .קעז ןיא טלקיוועגנייא סחרות-רפס קיצפופ

 ,קעה עשיהחצור ןוא רעייפ ןופ ןפָאלטנַא

 טמעשרַאפ עצילַאּפ רעיורג רעד ףַא ןגיל
 .טנעוו ןוא ןקלַאב ןופ ןטָאש ןקיבױטש ןיא

 ,טצילבעג ייז רעביא ןּפמָאל ןבָאה לָאמַא ןוא
 .טצירּפשעג ןטייז עלַא ןופ טָאה החמש יד ןוא

 ,גנַאלק ןקידלָאג טימ רתכ רעד ןעגנולקעג טָאה'ס
 .גנַאזעג קידיירפ ןיא ןוא טנעה ןופ ןעקסעילּפ ַא טימ
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 ,טייווק ןוא סַאלב טימ ,טעמַאס -- ךעלעטנעמ יד ןוא

 .טיינעגסיוא דייז ןיא ןשריה ןוא ןבייל טימ

 -- דרעב ןבָאה ייז רעביא טרעטיצעג ,טרעטַאלפעג ןוא

 .טרעעג ,טרעּפכַאעג -- !הרותל דובכ ונת

 קעז -- טעמַאס טָאטשנָא ,סהרות-רפס קיצפופ

 .גערב סעקירעמַא ףַא םיטילּפ ענעסירעגּפָא

 ,ייז רעביא סרעיוה הניכש עטלַא יד ןוא

 .ירשעג םוסש ַא ןיא ייז רעביא טרעיוה

 ..ןבייל יד ןופ רבדמ ןיא

 .ָאקיסקעמ ןיא עיציויוקניא רעקילָאמַא רעד ןופ ץַאלּפ רעד

 תודע ןענעז סע ...טולב רעזדנוא ןסָאגעג ךיז טָאה ָאד ךיוא
 ,סעדייז עטלַא יד ,עקיזיר-רעיוהעגמוא סענסָאס יד
 ,ליק ןוא ךיליורטוצ טכילנוז ןדלָאג ןיא ךיז ןגיוו סָאװ
 ,ליטש ןוא טכַארטרַאפ ,עכעליולב סנטָאש עגנַאל ןפרַאװ ןוא
 ,רעטבױלגַאב ןוא רערעטנענ ַא ךָאנ ,תודע ןַא ךָאנ ןוא
 :רעטביוטשרַאפ ,רענעלַאפעצ-בלַאה ,רעטלַא רעד טנעװנָאק רעד זיא
 ,טנעוו יד ןיא רעכעל טימ ,רענעסירעגּפָא ןַא טייטש רע
 --- טנעה ןָא ,סיפ ןָא ,ףוג-םלוג רעטליוהעגסיוא רעסיורג ַא
 ןציּפש עקידמערוט יד ךיוה רעיולב רעד וצ ךָאנ ךיז ןסייר סע
 ,ןסירעגסיוא םלצ ןוא קָאלג ןיוש גנַאל-תורוד ןענעז'ס רָאנ
 ,ךַאד רעקיטש עצנַאג םיא סיוא ןלעפ ןטרָאד ןוא ָאד ןוא
 ,ךכס לסיב ַא םיא ןבעג ןוװאורּפ סענסָאס עטלַא ןוא
 --- ןביוט ןעקרָאװ סע ןוא ,ןזינרַאק ךרוד ןעילפ ןבלַאװש ןוא
 ,ליורג ןוא טכַאנ טימ ךיז טנטָאש ,ןעלקניוו יד ןופ ,ןטנוא רָאנ
 ,ליומ ןטפמערקרַאפ א ןופ ץכערק ַא --- טירט יד ןופ גנַאלקּפָא ןוא

 -- רעריפ רעניילק רעזדנוא --- לגניא סעװרָאב ןסירעגּפָא ןַא

 --- רעריטרַאמ יד ןופ רָאג יצ ,רעקינייּפ ןופ לקינייא ןַא

 ןייג ךיז טזָאל ןוא רימ לטכיל ןדנוצעגנָא ןַא טגנַאלרעד

 ןיטש ןרעוװש ןופ טקַאהעג ּפערט עטיירדעג טימ רעטנורַא

 ,רעטלַאק טימ טפול טימ טגָאלש סע ,רעקיטסַאה ןּפַאלק טמענ ץרַאה סָאד

 ,רעטלַאלטימ ןטסיװ ןטייוו ןופ ליורג טימ ךָאנ טרעיוה סָאװ

 --- קירוצ ףַא ךיז ןָאטעג קור ַא קידלדניוש טָאה טייצ יד

 ;קירטש טימ ךיז ןדניברַאפ טרַאװנגעק ןוא טײהנעגנַאגרַאפ
 ,רעמַאק רעקידמנהיג רעד ,טױט ןופ לָאט רעד ךָאד רע זיא טָא

 -- רעמַאה ןוא גנאווצ ,רעייפ ,תועשר סנשטנעמ ןופ ץַאלּפ סָאד
 ,טולב םנופ השודק ןגױצעג טָאה סָאװ ץַאלּפ סָאד ךיוא ןוא
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 .טונק ןופ ףייפעג ןרעטנוא טצירּפשעג ,טזיורבעג טָאה סָאװ

 ןרוּפש ןענעז ןקלַאב ןוא ליד ףַא ,טנעװ יד ףֵא טרעווילגרַאפ
 ,ןרוטרָאט ןוא ןפוג ןופ ןוא לגנַארעג ןכַאלטיוט ןופ

 ,טניוו ַא טייג רעלעק םעד ןופ ללח ןטסערּפעג םעד ןיא

 .טניריבַאל ןקידארומ םעד ןופ המיא טימ טייוו'ס ןוא

 ןגױא עטױר יו ,ןרעטיצ ךעלטכיל יד ןופ ךעלמעלפ יד

 ;ןגיולפעצ ,זיימרעדעלפ יד יװ ,ןרעװ סנטָאש עצרַאװש ןוא

 --- טיירש ןוא דרערעטנוא רעד ןופ טייקליטש יד טגנילק רעוא ןיא

 .טייצ זיא טשיװרַאפ ןוא ,למיה ןוא ןוז ןוא דרע ןדנואוושרַאפ

 ,ןטייװצ םניא סנייא ןייטש ןופ ךעלרעמעק יד ךיז ןעלטייק סע

 :ןטייװעגניא עריא ןוא דרע ןופ ךיוב ןיא טסערּפעגפיונוצ

 ,טיפוס רענרענייטש רעצרַאװש רעד טקירד ןוא קירעדינ טגיל'ס

 ,טינַארג םעד ןָא סיפ יד ךיז ןראש גנַאלקּפָא ןַא ןָא ןוא

 ,ןגעו רעדירב ענייד רַאפ טקַאהעג ,רוטַאינימ טלעוװ ַא

 --  ןקעטצַא יד טבש רענַאקיסקעמ ןטלַא םעד רַאפ ןוא

 ,ןייּפ לגיט ןיא טסערּפעג ,ןטרעבלייא יו .,ייז ןעמ טָאה ָאד

 .ןייװ ןטלַא ןטוג יװ ,טולב סָאד טּפַאצעג ,זײװסנּפָארט ןוא

 -- ןבילבעג ליטש עגר ַא ףַא ןוילת ןופ טנַאה יד זיא ןוא

 ,ןבירטרַאפ ָאד סערָאנ-רענײטש יד ןיא ייז קירוצ ןעמ טָאה

 דילג ףַא דילג ןכָארבעצ ,טזײלגרַאפ קילב טימ ,טצירקרַאפ ןייצ טימ

 .טדימשעגנייא ןטייק ןיא ,טגיוועגנייא סעיזיוו-רעייפ ןיא
 ,ןעגנילק סענורטס ענייז ,לדיפ ַא יװ ןעמורב טמענ ץרַאה סָאד
 ;ןעגניז ןוא ףיוא ןבעל תרוד ןופ ץכולש ןוא יירשעגייוו ןוא
 ,טולב ןיא ןוא ןרערט ןיא טקייוועגכרוד ,קינָארכ עטלַא יד
 .טונימ רעד ןיא קידעבעל-טלוב טרעוו ,טלַאטשעג טמוקַאב

 ,ןגָארטעצ טלעוװ רעטיירב ןיא ,ָאטינ גנַאל ןענעז ןטייק יד

 : ןגָאלשעגוצ ןזעוועג ואוו ,ךָאנ ץַאלּפ סָאד זיא קיטנעק רָאנ
 ,טנַאװ רעד ןיא טרעיומעגנייא לטערב ַא ךָאנ וטסעז ָאד
 ,טנַארקנזלעפ םעד ןיא ןזייא ןוא לָאטש ןופ רוּפש םעד טרָאד ןוא
 :ןטעלג וצ טנַאװ יד ןילַא ךיז ןופ טנעה יד ךיז ןעיצ סע

 ,ןטעבעג ,טרַאּפשעגנָא ךיז שטנעמ ַא טכענ ךרוד לָאמַא טָאה ָאד
 ,טכוזעג טסיירט םיליהת םנופ םיקוסּפ עטקַאהעגּפָא ןיא

 .טכולפעג קידרעביפ ,ןטלָאשעג טָאג ןייז רָאג רשפא ןוא
 ,ןדנוצעג ןרעיײפ-רעטרַאמ ןיא טנערב רעלעק רעצרַאװש רעד

 ,ןדנואוו עקידנטולב עטלַא יד ףיוא ךיז ןענעפע'ס ןוא

 -- גנַאלק ןיא ףיוא ןעייג ןקלַאב ןוא ליד ןוא טנעװ עמוטש ןוא
 .גנַאזעג-דנַארב ןוא טולב סָאד טייקיבייא ןיא טנערב ןוא טילג'ס ןוא

 י

 -- רעלעק םניא רעמַאק רעטצעל רעד ...טיוט ןוא ליטש רעדיװ ןוא
 .רעלעה ךיז סױרַא טלייש רעמַאק רעד ,ןײרַא טכיל טעשזדנָאלב ָאד
 ,ךָאל עלָאמש ַא ,טנַאװ ןיא טקַאהעגסױא זיא לרעטצנעפ ַא
 ,ךָאמ םענירג טימ עטלמישרַאפ טנעוו עטכייפ ןעיורג'ס ןוא
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 ,ןטימ ןטכער ןיא ,םענרענייטש םעד ליד ןרעווש ןיא
 ;ןטינשעגסיוא זיא ,ןײסַאב ַא יװ ,בורג עדנור עטיירב ַא

 ;ןיהַא עשידרערעטנוא ןלַאװק ןופ ךָאנ טלזיר רעסַאװ ןוא

 .ןירגילקנוט ץלַא טניר ןוא טניר סכעלעמַאּפ ַא לרינש ַא

 ,ןגָאלק ןיא ךיז ןטלַאהעג טלָאװ'ס יװ ,ליטש סע טשיור ןשיור ןוא

 ,ןגָארטרעד וצ ךיז רעהַא טרעשַאב זיא םיא סָאװרַאפ

 ,לַאװק ןקידנגָאלש ןשירפ ןופ ,רערעטצניפ ןיא בורג ןיא

 ,לארטשנענוז ןָא ןוא ןעלמיה עקידלרעּפ עיולב ןופ טכיל ןָא

 ,ןעמָארטש עטלַאק יד טגָאיעג עקיטכעמ ָאד ןבָאה לָאמַא
 ןעמָאנ סטָאג טכַאמעג סיורג ,טלבריוועג ,טכָאקעג ,טציילפעג

 -- טױר ןיא ךיז טלגיּפשעג ןרעייפ ןוא טכיל ןצרַאװש ןופ ןייש ןיא
 ..טיורג ןוא קעד ןטױט ןּפַא ,תוחכ ןָא ,ליטש סע טלַאפ טציא

 ,רעטיירב-קיאור ַא לָאט רעכעלרעדנואוו רעד טגיל ןסיורד ןיא ...

 ,רעטײרּפשעצ ַא ,ןכיירגרעד גיוא סנשטנעמ םעד ןעק'ס רָאנ טייוו יו

 --- טכַאמרַאפ ןוא ןסָאלשרַאפ עקיבייא ןיא גרעבדןזיר ןיא

 .טכַאנרַאפ ןמערַאװ-שיּפָארט םעד ןיא ןעגניז ןעלגיופ ןוא

 ,ןריר טשינ ךיז ןעוט ,לטעלב ןייק ,זָארג ןייק ,לָאט רעד טגיל ןגיושטנַא
 ןרילָאק-דלָאג ןיא טילג למיה רענירג ךעליולב רעפיט רעד

 ,ןיטשרוב ,דלָאג ןצלָאמשעצ ,דלָאג רָאנ -- טיור טינ ,זָאר טינ

 ,ןירג ןיא לָאט ןטיירב ןופ רילָאק טימ רעביא ךיז טסיג סָאװ

 ,רעדנוזַאב טילג לדָאנ עדעי ןוא ,ןירג-קידלָאג סענסָאס יד

 ;רעדנואוו ןיא ןקידלָאג וליפא טנעוו-הסיפת ערעווש יד
 דָאנג סיורג ןייז ןופ לגילפ סטָאג טײרּפשעגסױא טגיל ץלַא ףַא

 .דוס ןופ טייקיביײא רעד ןיא ךיז טכעלפרַאפ ןוא ךיז טפעהַאב ץלַא ןוא

 ןענורעצ ןרעוו דיירפ ןוא דייל ,האנש ןוא סטכעלש סנשטנעמ םעד

 ןענוּפשרַאפ דלָאג-םידעפ ןיא עקיטכיל ַא טלעװ ַא טגיל ָאד

 -- ןעשעג זיא טשינרָאג ,רבדמ-ןבייל רעד טור דסח ןיא

 ..ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה ור ןופ טכַאנרַאפ ַאזַא

 יקָאטנעק
 עמעָאּפ א ןופ ןעלטיּפַאק

 גָאט רעד

 ,געט ערַאברעדנואוו ןוא עקיטכיל יד ,ךע
 ! טסברַאה ןטַאז-קידלָאג ,ןכייר רעזדנוא ןופ
 ,רעמוז רָאנ ,טינ טסברַאה ןייק ךעלטנגייא זיא'ס
 ,טיור ,קידלָאג ,קיטכיל ,רעמוז רעטייווצ ַא
 ,רעּפוק ןוא ,זנַארב ןוא ,ןירג ןפיט טימ טשימעג
 --- .למיה ןופ יולב ןפיט ןוא ,ןָאלימרעװ ןוא
 תומולח עקיטכיל עלופ יװ געט ןעײטש סע

 :עפש ןוא ,טײקמערַאװ ןוא ,טעז רעיוהעגמוא ןיא
 ,טלטרעצרַאפ טזָאלעגּפָא ןוא טגיילעצ ךיז טָאה דרע יד

 ,סולפרעביא ןרעווש-קיטעז ריא ןופ עדימ ַא
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 ךיז ןופ טמָארטש ןוא ,ץיה טימ ךיז ןופ טגָאלש ןוא
 ,עמַאמ עטַאז ַא יו ,טייקליופ רעלופ רעפייר טימ
 ;ןגז ןבעגעג דניק םעד סָאװ רָאנ טָאה סָאװ
 ,לּפעק סָאד טגױנעגּפָא טָאה ,טַאז זיא דניק סָאד
 -- .טסורב עלופ יד ךלימ טימ ךָאנ ןפירט'ס ןוא

 ,ןטניוו עכעלמערַאװ עלופ ןעייוו סע

 ,טפול עקידנעמָארטש ערָאלק יד טייג סע
 ,ןייו רעקידנקעמש רערָאלק רעטלַא יו
 ,תוחיר עיײנ ןעמוקרעד םָארטש ןדעי טימ
 -- .ןרוכשרַאפ ןוא .ןריהעג יד וצ ןָא ןרַאּפש ןוא
 -- ןגרָאמירפ רעד זיא גָאט םעד ןופ רעלופ רָאנ
 שינרעטסניפ רעכייוו רעיולב רעד ןופ ןעוו
 ,ןוז ןופ דָאר יד קידרעייפ-טיור סױרַא טמיווש

 ןעזסױא ןלַאער-טינ ַא טמוקַאב ץלַא ןוא
 ,טלעוו רענעעזעג-טינ ַא ןופ ןעזוסיױא ןא
 ,ןרילָאק עקיטפול עטנַאקַאבמוא טימ
 -- ןעמרָאפ עטקילברעד:טינ טנייהיזיב ,ענדָאמ ןוא

 -- רעמיוב עיורג יד סיורא ןעמיווש טשרעוצ
 ,טמַאלפרַאפ ּפעק ערעייז ןרעוו םיצולּפ ןוא
 .רעקירעדינ ךיז ּפָארַא םַאלּפ רעד טשטילג'ס ןוא
 -- ,לַאװַאנרַאק ןרילָאק -- םיוב ַא טנערב'ס ןוא
 ,רעטעלב עקידרעטנוצ עטיור ענייז טימ
 עקיטפַאז יד טימ ,רעטעלב עבלעג ענייז טימ
 טכױהַאב ץלַא ,רעטעלב ענירג עפיט ךָאנ
 .טכַאנ ןופ יוט ןופ ךיוה ןעיורג"רעבליז טימ
 ,טּפעװעגסױא טרעוװ ,טסילפעצ ,טנירעצ יוט רעד
 ,רָאלק ןוא ןייר ,קיברַאפליפ םיוב רעד טנערב'ס ןוא
 -- טנורג ןעיולב םוצ טכיל סָאד וצ טמוק ךָאנרעד
 ;גיוא ןרַאפ רעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ,טָאג רעסיורג ,ןוא
 טרַאה ןטכָאלּפראפ טיורק ּפעק עטלקיוועג
 .טכייפ ןוא ףייטש ןוא רעוװש ןוא שירפ-קיטּפַאז ןוא
 סענעװַאק ענירג-ךעלצראווש עגנַאל ןוא
 ,רעכייב יד ףַא ןקעלפ עגנַאל עלעג טימ
 ,רעטעלב עלעג ןצענ ןיא עטלקיוורַאפ
 ,ןרָאדימָאּפ עטיור ערעווש רעיוהעגמוא ןוא
 ןגױצעגּפָארַא ץנַאלפ רעייז ןבָאה סָאװ
 .ןעמַאמ רעייז טימ דרע רעד ףַא ןגיל ןוא
 .טפַאז ןופ סולפרעביא ןופ ךיז ןטלַאּפש ןוא
 ,ןביורט יד ןופ עפש יד לַארעביא ןוא
 ןטױלּפ עלַא ןופ ּפָארַא ךיז ןטיש סָאװ
 ,ךעלגנייה עטכידעג עקיסילפרעביא ערעווש ןיא
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 .רעווש ןוא וויסַאמ ,יוט ןעיורג טימ טכױהַאב

 ןייוו ןופ ןרעביפ יד ךיז ןעּפַארד סע
 טפול יד ןָא ןליפ ןוא ,לַארעביא ןכירק ןוא

 ,חיר ןסייה ,ןסיז ,ןקּפרעט רעייז טימ

 ,לַארעביא --- לגיופ ,לגיופ ,לגיופ ןוא

 ,לגילפ עיולב טימ ןוא ןטסורב עטיור טימ

 ,ךעלסיפ עטיױר טימ ןוא ךעלסיפ עצרַאוװש טימ

 גנַאזעג ןרעדנַא ןַא טגניז ךעלטיא ןוא

 .רעגייטש ןייז ףַא ךיז טייגרַאפ ןוא טרעדױלּפ ןוא

 ,ןעמונרַאפ -- טלעוו ןייז ןבעלּפָא ןעק שטנעמ ַא

 ,תוגאד ענייז טימ טּפעלשרַאפ ןוא ןגָארטרַאפ

 -- ןטעברַא עטפַאלקשרַאפ עכעלגעט ענייז טימ

 ןקרעמַאב טינ רעדנואוו יד רָאג לָאמנייק ןוא

 טעזרעד שטנעמ רעבלעז רעד לָאמַא טפערט'ס רָאנ

 עכעלנייוועג סָאד -- לקניו םעיינ ןופ ץלַא סָאד

 ,ךעלנייוועגמוא ןוא שירפ ןוא יינ םיצולּפ טרעוו
 ,רעטיױל טרעוו גיוא סָאד .טלעוו עטנַאקַאבמוא ןַא

 -- ןַאד זיב ןעזעג טשינ טָאה רע סָאװ ,סנױזַא טעזרעד

 .טרעטיצרעד ,טשירַאב ,טפַאגרַאפ שטנעמ רעד טביילב'ס ןוא

 שָאשזד רעטלַא רעד ךיוא טָאה גָאט םענעי ןיא
 ,רעגייטש ןייז יוװ ,ןביוהעגפיוא ךיז גָאט ףַא ץירּפש ַא

 ,טסניד רעצרַאװש רעטלַא רעד ףַא טעשטרובעג

 ,חיר ןוא םעט ןייק טָאה קיטשירפ ריא יַאמל

 עקלויל ןייז טרעכיוררַאפ טָאה .ךעלנייוועג יו טקנוּפ

 :ןטרָאג ןיא טכײלשעגסױרַא ליטש ךיז טָאה ןוא
 ,ןעיירד ןיא טיירדעג ךיז טָאה ןייבעג טלַא סָאד

 ,ּפערט יד טצכערקענּפָארַא גנוגנערטשנָא טימ
 ,םעטָא םעד טייקירעװש טימ טּפַאכעגּפָא טָאה
 ,לוטשגיוו ןטלַא םעד ןיא ךיז טצעזעגּפָארַא

 --- ןגיוא עטצָאלגרַאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה

 :רעדנואוו רעד םיא טימ ןעשעג זיא םיצולּפ ןוא

 טױה עקיד ַא טלָאװ'ס יװ ,ןעוועג זיא סע

 קילב ןייז ןוא ,ןגיוא סנטלַא ןופ טלײשעגּפָא ךיז

 ; ןרָאװעג לעה-קיטכיל ןוא ףרַאש ןוא רָאלק זיא
 ןעוועג רעווש ןענעז סָאװ ,ןרעיוא ענייז ןוא

 ןבעל ןביוהעגנָא םיצולּפ ןבָאה יז

 :טפול רעניד ןיא טרירביוװ ןוא טרעטיצעג
 ,טפול ןופ םָארטש ךָאנ םָארטש ןסָאלפעג טָאה סע

 ,טַאמָארַא רעדנוזַאב ןייז טימ םָארטש רעדעי ןוא

 ,ןייוו ןטשטנעבעג ןופ חיר רעד טייג טָא

 ,לּפע -רעטניוו עליק ןופ טפוד רעד טסילפ טָא
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 ע י ג ָא לָא 5; 1+ וב

 ,עטנעמ עליק עסיז יד ךָאנ םיא טגָאי טָא

 חיר רעפרַאש רעכעלרעטיב רעד טייוו סע
 ,קַאבַאט ןטבלעגרַאפ ןטנקירטעצ ןופ

 ,טקוצעג ןבָאה לגילפזָאנ סנטלַא םעד

 .טפול ןעמָארטש יד טריּפשעגכָאנ קיריג ןוא

 טּפַאזעגנײרַא שירעעז ןבָאה ןגיוא יד

 ץלַא זיא ;םורַא ןופ חטש ןסיורג םעד

 טקעדעגּפָא ןוא טייוו ןוא טיירב ,ןפָא ןענַאטשעג

 ,םולב ןוא טסוק ,לזערג ,לדנייטש ךעלטיא טימ

 ,ךעלגנַאהרָאפ עטנעָאנ יד ןופ לזנערפ ךעלטיא טימ
 ,ךעלרעדנואוו ןעוועג זיא'ס .רעטצנעפ עזָאר ןופ

 ,גנַאלק טימ טשימעגסיוא ךיז רילָאק טָאה'ס יװ

 ,סוגסיוא ןרָאלק ןוא ןשינָאמרַאה ןייא ןיא

 ,טכַארטעג טינ טָאה .טוג ןרָאװעג זיא ןטלַא םעד

 ןַאטנָאּפס ,רַאבלטיממוא טליפעג זיולב טָאה

 ,טּפַאלקעג לענש ןוא שירעביפ טָאה ץרַאה'ס ןוא

 ,טזָאלעגּפָא ךיז טָאה ,טנגוי רעטבילרַאפ ייב יו

 ,ליפעג םוצ ןצנַאג ןיא ךיז ןבעגעגּפָא ןוא
 טנורג עמַאס םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה

 קילג סָאד טריּפשרעד טָאה ןוא ,ליפעג םעד ןופ

 --- גנוזיילפיוא ןופ רעצ ןסיורג ךעלטפַאשנדיײל ןוא

 ןגיוא עדימ יד טכַאמרַאפ קילעזקילג ןוא

 ןבעל קידתושממ סָאד זיא טציא ןופ

 ,קיטױנ טינ .דמערפ ןוא לַאער טינ ןרָאװעג
 ,ףָאלש ןופ טקעוװעג ליטש םיא טָאה רעצרַאװש רעד

 --- ןרָאפ וצ ץַאלּפ ןיא טיירג טייטש ןישַאמ יד זַא

 ,טנַאה רעד טימ ןבירטעגּפָא םיא רע טָאה
 ,ליפעג םוצ ןבעגעגּפָא ךיז דלַאב רעדיוו ןוא

 ,טָאטש רעקידלמוט רעד ןיא ץעגרע טרָאד . .
 ,טיובעגסיא טָאה רע סָאװ ,זיוה סָאד ָאד זיא

 ...? סָאװ וצ ...טלעג ,ןעלסקעוו ,ןדנוק ,הרוחס ןוא

 .סעצײלּפ עטלַא יד טקירדעגפיוא שזַא טָאה רע

 ןגױא עטלַא יד רַאפ ןוא ,טוג זיא ָאד ןוא

 ;ןוז עסיורג ַא טניישעג קידנעלב טָאה
 ,רעמינּפ עטנַאקַאב ךיז רַאפ ןעזעג טָאה רע

 ןטלעוװ עטייוו ןופ יו ,עדמערפ ,עטייוו רָאנ

 ,טפול רעד ןיא ןגָארטעג טרעוו רע ,טריּפשעג

 :ןטנורגּפָא עטייוו עפיט רעביא יו
 ןעגנַאגרעד םיא ן'וצ ןענעז טנַאװ ַא ךרוד יו
 ןעמיטש עטדמערפרַאפ ךָאד רעבָא עטנַאקַאב

 -- ןעוועג זָאר זיא'ס ,טלעטשעג ךיז טָאה טייצ יד
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 קסיד ןסיורג ַא טימ ללח רעפיט ַא
 .ןוז רעטױר רעסיורג שיטסַאטנַאפ ַא ןופ
 ץימע זיא ,קסיד ןטיור ןסיורג םעד ןיא ןוא
 -- סעצײלּפ ענייז ףא קַאּפ ַא טימ ןעגנַאגעג
 .ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג
 -- ,תוחכ עלַא טימ טגנערטשעגנָא ךיז רע טָאה
 ,טלכיימשעצ קילעזקילג ןוא טיירב ךיז רע טָאה
 .טנאה עלעג יד ןָאטעג ךַאמ ַא שזַא ןוא
 ּפָאק ןיא ןוא -- ןענַאטשעג זיא טײקזָאר יד
 .ןעמרָאפ ערַאברעדנואוו ןעמואוושעג ןענעז
 םיליהת ךעלקיטש טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה סע
 ןליפעג ןוא ןעקנאדעג ענעסירעגּפָא ןוא
 ןענַאטשעגּפָא טינ זיא'ס ןוא --- ףוס ןָא ןוא בױהנָא ןָא
 ןעגניז ךעלדיימ עניילק יד סָאװ ,לדיל-דעדניק ַא
 טצירקרַאפ קיניזטסואווַאבמוא ךיז טָאה סָאװ
 :ןֹוגנ ןוא טרָאװ ןטימ חמ סנטלַא ןיא
 ,םייה יקָאטנעק-טלַא ןיימ ןיא ףָאלש םוצ ךימ גיװרַאּפ
 "..למיה ןעיולב סיסקיד טימ וצ רימ קעד ןוא;

 .ןָאמגנישאו שזדרָאשזד
1 

 .טכַאנוצ-תבש

 ,תוריכש עכעלטנכעוו יד ּפָא טמענ שזדרָאשזד זַא

 ,לַאטש ןיא טשרעוצ קירוצ ךיז רע טמענרַאפ

 ןעלזיא יד טימ קיטנָאמ זיב ךיז ןענגעזעג

 ,יה ןשירפ טימ םיא ףַא גָאלש ַא טיג סע

 .דרעפ ןופ טײקמערַאװ רעפרַאש רעד טימ ןוא
 :קידעבעל-ךעליירפ ןוא לופ זיא לַאטש עסיורג יד

 ,דרעפ עגולק יד ,ייז ןעייטשרַאפ סיוועג

 ,אשמ ןוא שטייב ןופ יירפ ןעמ זיא ןגרָאמ זַא

 ,קַאמשעג ןטעברַא רעליימ עזָאר יד
 ,רעבָאה ןלָאמ רענייצ עלעג עסיורג יד

 ,ןכױר ןוא ןרעטיצ ייז ,לגילפדזָאנ עטכייפ יד

 .יײה ןקידנקעמש םעד ןופ טלציקעג

 ,ןרעיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעייטש ןעלזייא יד

 ;ןלָאמ רעליימ יד ןוא ןסיימש ןקע יד

 ,סעומש ןגנַאל ַא ייז טימ טריפרַאפ שזדרָאשזד ןוא

 : ,רעבָאה רעייז ןופ דרעפ ןדמערפ ַא ּפִא טביירט

 ןלעפ עקירָאהצרוק עבָארג יד טעלג ןוא

 :לֹוק ןפַא רעדנַאנַאפ שזדרָאשזד ךיז טגניז ןסיורד ןיא

 ,עבטב טגיילעגפיוא דימת רע זיא ,סנטשרע ,לייוו
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 עי ג ָא ל א ט נ א

 ,טעברַא רעד ְךָאנ תבש סע זיא ,סנטייווצ ,ןוא

 ,טלעג לסיב סָאד םיא טמערַאװ ,סנטירד ,ןוא

 ,ךיוה רע טגניז זיא .רָאי עצרוק ףַא םגה

 רעגייטש ןטסנייפ ,ןטסכעה ןפַא ךיז טײגרַאפ
 ,רעדיל-רעגינ עקידנלערט-קיצנוק ןוא

 .עיַאוַא ןוא לדיירד ןוא ּפָארט ןוא שטיינק טימ
 ,םורַא ךיז ןביילק עצרַאװש יירד-ייווצ ַא

 למעק ַא ףַא ןזָאלב וצ ןָא טבױה גנוי ַא

 -- קידעבעל רעביא ןוגנ םעד טּפַאכ ןוא

 .גישזד ַא ןיא רעביא שזדרָאשזד טייג םיצולּפ ןוא

 דרע יד :ךרודַא ױזַא שזדרָאשזד טריפ גישזד םעד
 .סיפ ענייז רעטנוא ןענערב וצ ןָא טביוה
 ,טכירעגמוא ,םיצולּפ טרעוו שזדרָאשזד רעצנַאג רעד

 ,קירטשדןוורענ ןופ ליונק רעקידרעייפ ןייא

 .טילפ ןוא טרָא ןפַא טייטש שזדרָאשזד :ךיז טכאד סע
 ,טנורג ןָא סיפ יד ןופ ןּפַאלק סָאד טינ ןעוו

 ןטפול רעד ןיא טבעווש שזדרָאשזד זא טניימעג ןעמ טלָאװ

 ,ןגיוצעגפיוא ןטָארד ערַאבעזמוא ףא

 ,טנעה עצרַאװש עסיוױג ןיא טּפַאלק לדער סָאד

 ,למעק ןיא טזָאלב ןוא ךיז טעינילכ רעצרַאװש רעד

 .גנוגנערטשנָא ןופ קעװַא טצַאלּפ רע זַא ,ךיז טכַאד'ס ןוא

 ,סיפ ןוא טנעה טימ טקַאט םוצ ץלַא ךָאנ טלַאה שזדרָאשזד ןוא
 .רעּפרעק ןקידלּפַאצ ןופ דילג ןדעי טימ

 ןייצ תורוש עכיילג טימ לױמ עטױר סָאד
 ןרעיוא יד זיב טנפעעצ סייוו ןוא זָאר זיא

 ,רעסערג ןרעוו ךעלסייווןגיוא עסיורג יד
 ,ןגוצעגכרודַא ךעלרעדָא עטיור טימ

 ןוגושט ןופ םינּפ רעטרילָאק-טַאמ ןייז
 םיא םורַא לדער סָאד ןוא ,קיצנַאלג טרעוו

 ,תוחכ עטצעל עלַא טימ קידרעייפ טשטַאּפ

 :זַאטסקע סיורג טימ ןוא טהקבדרַאפ טמורב ןוא
 ,יה-ַאה-יה ןוא .ַאה-יה ןוא .,ַאה-יה

 שזדרָאשזד ךיז טמענרַאפ ןאד --- ןגישזד טקידנעעג

 ,הנוכש רעד וצ ךעלסעג עטגײלעגּפָא ךרוד

 .גרַאװטלַא טימ טפעשעג ןָא טביירט זוָאמ-ורביה ואוו
 ,םידגב עקידקיטנוז יד ןזיילסױוא רע טייג סָאד

 ,קיטנָאמ ןדעי ךעלטקניּפ ץנַאג טצעזרַאפ רע סָאװ

 רָאט ןעמ זַא ,קיטקַארּפ רעטלַא ןופ סייוו רע

 ,קידכעליק זיא'ס :טלעג טימ ךיז ןליּפש טינ ליפוצ

 :םינּפ-תלבק ןמערַאװ ַא טגירק רע
 זוָאמ םעד ןופ ךעלגיוא עשירעניה עניילק יד

 ,ךעלזיימ יוװ ןצנַאטמורַא ןָא ןביוה ייז
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 ,רעקיטכיל ץלַא טרעוו םינּפ ןפָאלשרַאפ'ס

 ,ךיש עטליופעגוצ ,גָארװטלַא עּפוק ַא ןופ ןוא

 ' ךָאש ,היוללה :סױרַא זוָאמ טגניז

 ,רוחש --- רעגינ ןופ ,ָאלַאה ןופ --- היוללה)

 ,טגיילעגפיוא טלכיימש שזדרָאשזד .(ךָאש --- רוחש ןופ

 ,טנַאה רעד ףַא ןזוָאמ סרעלָאט יד טלייצ ןוא
 ,םידגב עקידקיטנוז יד טדניברַאפ זוָאמ ןוא

 ךָאש םענייפ םעד סױרַא ריט ןופ טײלגַאב

 -- ךָאװ רעלופ רעד ףַא הכרב ַא וצ םיא טשטניװ ןוא

 .םירגליּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ שזדרָאשזד טרעוו ָאד ןוא

 ףיגעמ וצ ,בייוו םוצ םייהַא טייג רע :טסייה סָאד
 ןַארַאפ געוו ןפַא ןענעז ,ןטש-השעמ ,רָאנ
 ,רעצעלּפ עקידהיחמ ,עקיטסול ליפ ױזַא
 שטנעמ ַא ףרַאד'ס זַא ,ןײגוצנײרַא ןיהואוו
 .געוו ןפַא ןעלכיורטש וצ טינ ןזייא יו קרַאטש ןייז
 ,גָאר ןדעי ףַא ,זיוה ןטייװצ ןדעי ןופ
 רעטכיל ןביז עקידנעיצ טימ סיוא טלַארטש
 .רעטצנעפ ןוא ענעגנַאהרַאפ-טיור ןריט ןופ
 ,רעדירב עטוג ןוא ,טפור ןוא טגנילק ָאשזדנַאב יד
 ,ךיור ןקלָאװ ןעיולב ַא ןיא טלקיװרַאפ
 ךעלשיט יד םוַא טגיילעצ טיירב ןציז ייז
 ,ןייגליואוו קיטנוז דובכל ךיז ןזָאל ןוא
 ,ךעלפרעוו ןיא טפרַאװ ןעמ ןוא ןטרָאק ןיא טליּפש ןעמ
 ןפנַארב ןוא ריב ןופ ףיוא ערַאּפ יד טײג סע
 .לַאטש רעד ןופ חיר םעד טימ טלציק'ס ןוא
 :ןעניװעג ףַא טינ ךעלטנגייא ןיא ליּפש סָאד
 ףרַאדַאב ,ןָאק םעד טרילרַאפ סָאװ ,רענעי רָאנ
 .יינ סָאד ןופ םלוע םעד ןייז דבכמ
 ,טלעג סָאד רעקיניײװ סָאװ ,דנור ךָאנ דנור סע טייג זיא
 .רעקיטסול ןוא שזדרָאשזד טרעוװ רעכעליירפ ץלַא
 ןעקנַאלב ךעלסייוו יד ,טצנַאלג ןרעטש רעניילק רעד
 ,טונימ ןייא ףַא טינ ךיז טכַאמרַאפ ליומ סָאד
 ,קיטומטוג ךיז טכעטש ןוא ,זול זיא גנוצ יד
 .טנערב ןוא טּפוצ ןפנַארב רעד ,טלַאק זיא ריב סָאד
 ,לעגש וצ טדניוושרַאפ טכַאנ יד סָאװ רָאנ דָאש ַא
 ,ןברָאטשעגסױא ןוא ליטש ןרעװ ןסַאג יד
 ,קנעש רעטצעל רעד וצ ךיז טסילש סע ןעוו ןוא
 .תמא ןַא ףַא ןיוש ,םײהַא שזדרָאשזד ךיז טמענרַאפ

 טָאטש ןופ טקורעגּפָא ךעלטייוו טייטש "םייה , יד
 ,ןעמייה-תוברוח עכלעזַא ךָאנ ןשיווצ
 ,ןלַאטש עטסיוו עטלַא וצ ךיז ןעילוט סָאװ
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 ,טליופעגכרוד ןוא םורק ןענעז ךעלטנעוו יד
 ןסקַאורַאפ דרע רעד ןיא ןענעז רעטצנעפ יד
 ,טסברַאה ןיא טעּפש ןוא ,קידרעכעל זיא ךַאד רעד
 ,יגעמ טהנעט ,ןסיג סנגער יד ןָא ןביוה'ס ןעוו
 .ןעמיוװשוצקעװַא זיא סע ןעוו ,ארומ טָאה יז זַא
 ,לזמ ַאזַא טינ טָאה רע : שזדרָאשזד טגָאז םעד ףַא
 ןעמיווש טנַאפלע ןַא ןעזעג טינ ךָאנ טָאה רע
 ,רֶע טגָאז ,רשפא ,רָאנ .סנױזַא טרעהעג טינ ןוא
 וקדָאּפיה יד ןוא ,סומָאטַאּפָאּפיה ַא יז זיא
 טלָאװ יז ןעוו :יגעמ טגָאז .ןעמיווש ָאי אקוד ןָאק
 רעגינ ַאזַא יז טלָאװ ,ַאּפיה ַא ןעוועג
 :ןגיּפשעגסױרַא ךָאנרעד ןוא רעירפ ןעגנולשרַאפ
 שיילפ ןייז טלָאװ ,יז טגָאז ,ָאּפיה עקידנעטשנַא ןַא
 ,קיטומטוג שזדרָאשזד טכַאל .ןעמענ טינ ליומ ןיא
 ,ףוג ןרעווש ןטימ טלסיירט יגעמ ןוא
 .שטיווק ןכיוה ןיא קידנכַאל ךיז טײגרַאפ
 ,ןעקנַאלב רענייצ יד ,ץרַאװש ןיא טצנַאלג םינּפ סָאד
 ,ןלעווק ןוא קידנסייוו ןעלצנילב ןגיוא יד
 ;טימ ןעגנילק ייז ךעלגניריוא עטיור ערעווש יד
 ,טנעוו עמורק עניד יד ךיז ןעלסיירט סע
 ,שיט רעד ןוא ךעלקנעב יד ךיז ןעלסיירט סע
 .טניר רע --- עקינייז סָאד ךַאד רעד טוט'ס ןוא

 -- םײהַא געוו ןגנַאל ןצנַאג םעד טייגרעד שזדרָאשזד זַא
 .םיא ףַא קידנטרַאװ ןיגעמ רע טסיוורעד
 טכַאנ תבש :יז טָאה עבט ןטלָאשרַאפ ַאזַא
 --- ןובשח ַא ןופ ןסיוו רעירפַא יז זומ
 .רָאה ַא זיב ןובשח םעד סיוארָאפ סייוו יז םגה
 :ױזַא רָאפ טמוק זיוה ןיא ןעמוקנָא ןייז
 וצ ךיז טרעה ןוא ריט יד קיטכיזרָאפ טנפע רע
 ,קירוצ קנילפ םיא טּפַאכ ןוא ,ּפָאק םעד ןיירַא טקעטש רע
 סטרַאה סעּפע ,ןבָאה ארומ טלָאװ רע יו
 .ןעילפ טינ ּפָאק ןיא טייהרעטכירעגמוא לָאז
 ,טגיילעגפיוא ךעלטימעג טציז אנוש רעד זַא רָאנ
 ,סיוש ריא ןיא טלמערד סָאװ ,ץַאק יד טעלג ןוא
 ,טָארד ןזיורק ךעלּפעק יד טימ רעדניק יד
 -- סױרַא טעב םנופ ךעלדירפ ןעּפָארכ ייז
 ,םידגב לקעּפ םעד ןײרַא טשרעוצ שזדרָאשזד טּפוטש
 ,גנעל רעלופ ןיא ריט ןיא ךיז רע טזיײװַאב ךָאנרעד
 ,לקניוו ךעלטיא ןיא קיאורמוא ןצנַאט ןגיוא יד
 -- לכימש ַא ןָא ןסירעגפיוא זיא ליומ סָאד
 : גָאלַאיד ןימ ַאזַא רָאפ טמוק ָאד ןוא

 ;י ג ע מ
 ? ןזױה יד טכַארבעג ,רעגינ ,טנװָא'נ טוג
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 :ש ז ד ר ָא ש ז ד

 (טלכיימש ןוא טגייווש)

 ;:י ג ע מ

 ;סטוג סָאדלַא ןופ קַאּפ ןיא טכַארבעגנָא יאדווא

 ,סּפַאנש לסיב סָאד ,ןוה עטעפ ,ענייפ יד

 ?ןעד סָאװ ,ןײנ ,ןבָאה האנה ךיוא לָאז בייוו יד

 קיטימ ןייק ןָאק ןעמ ,טוג סייוו שזדרָאשזד ריא ! ָאהָא

 .ןכָאק טינ ךיוא ןזיוה עקידקיטנוז ןופ

 ? ירפ ױזַא טנייה ןיא רע סָאו ,סע טמוק יוװ

 :ש ז ד ר ָא ש ז ד

 טרעהעג טָאה רֶש ,טנימעג טָאה רע יבַא

 .ןןיוש ןוא ,קידנעיירק ,רענעה עטשרע יד

 ;:י ג ע מ

 .ןעמוקעג רעהַא טלָאוװ ן'ָאקניל אסאמ ןעוו

 קרַאמ ןטימ ןפַא רעגינ םעד רע טלָאװ

 ,םולס ַא וצ ןדנובעגוצ םיא ,טריפעגסיורַא

 ,ןןדנושעגּפָארַא לעפ עצרַאוװש ןייז טלָאװ ןוא

 ,טיירפעג ךיז ןוא טקוקעגוצ טלָאװ יז ןוא

 :ש ז ד ר ָא ש ז ד

 טכַאנתבש טמוק ןַאמ ַא זַא ,ןטייל ייב

 :זיוה ןיא קידבוט:םוי זיא ,ןטעברַא ןופ םײהַא

 ןוה עטניורבעגוצ יד ,טײרג זיא שיט רעד

 ,סעבלוב עסיז ןוא סנירג ןוא סטעפ ןיא םוא טמיווש

 -- ןַאמ םוצ טוג ןוא קידבוט:םוי זיא בייוו יד

 .זיוה ןיא רעייפ-ילעה טנערב םיא ייב ָאד ןוא

 ,רענעטלַאהעגנייא ,רעכייוו יגעמ טרעוו ָאד ןוא

 ,ןדיירוצכרוד ךיז טייצ טָאה יז רעדייא ןוא

 .ףָאלש ןטספיט .ןטסעב ןיא ןיוש ישזדרָאשזד זיא

 טסנידסעטָאג עקיכָאװטימ א

 ,ןעקנוזרַאפ דרערד ןיא בלַאה ,זיוה-ךריק םעניילק ןיא
 ; טסנידסעטָאג יד סייה ןעגנַאגעגנָא זיא
 ,טיפוס רעקירעדינ רעד טציוושעג טָאה סע
 ,טנעוו עטברַאפעג-יולב ןיא ,עקיצומש יד

 ,רטעצנעפ יד ןיא ךעלזעלג עטרילָאק יד ןוא

 ,טכיל ןוא ןרעריזעג יד ןופ ךעלמעלפ יד

 ,טרעטיצעג ןוא טלּפַאצעג ךיילב ןבָאה ייז

 .לבענ ןסייה ןטכידעג ןיא ןעמואוושרַאפ
 ,םויפרַאּפ טימ ,ןפנַארב טימ ,סייווש טימ טקעמשעג טָאה סע

 .ךערייוו טימ ןוא ןברַאפ טימ ,ןוה טימ ,דרעפ טימ
 ,רָאה ןריושעג טנורג םוצ זיב םעד טימ ,רעדירב יד

 ; טמַאלפעצ ןוא ןפרָאװעגּפָארַא קער יד
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 ,ברַאפ סָאד טפירטעג טָאה רעטסעווש יד ןופ ןוא

 ,ךעלעקשטיר עטיור ןיא ךיז טלגניילשעג

 .שילרעטסיוא רעזדלעה ןוא רעמינּפ יד טפיירטשעג

 ,דניק ןוא בייוו ןוא ןַאמ .ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 לבענ ןטמַאלפעצ-סייה ןקידנטסילפ ןופ

 ןיצ עסייו ןעייר יד ןבָאה טקנַאלבעג

 .טסַאפעגנייא ןעמָאג עטַאמ ךעלטיור ןיא

 ,טצָאלגעג דליוו ןבָאה ןגיוא עסיורג יד

 ןקלַאב םעד וצ ךעלטפַאשנדיײל ךיז טלָארעג
 טנערבעצ ךיז ןבָאה רעּפוק ןוא זנַארב ןוא ןוגושט

 ,סנרעטש עקידתונשקע ,רענײב-קַאב עכױה טימ
 ,זיוה ןקירעדינ ןטיירב םעד ןיא ןוא

 :גנאזעג סָאד קיכָאק ןוא סיײה טָאה טציילפעג

 ,ןביולג ןקילַאמַא ןטלַא םעד רימ טיג

 --- ןביולג ןקילָאמַא ןטלַא םעד רימ טיג
 .רימ רַאפ גונעג טוג זיא סע

 ,לארשי רעדניק יד רַאפ טוג זיא סע

 -- לארשי רעדניק יד רַאֿפ טֹוג זיא סע

 .רימ רַאפ גונעג סוג זיא ןוא

 ,סַאלייס ןוא לֹואּפ רַאֿפ טוג ןעוועג זיא'ס

 -- סַאלײס ןוא לואּפ רַאֿפ טוג ןעוועג זיא'ס

 .רימ רַאפ גונעג סוג זיא ןוא

 ןעמַאלפ ןיא זיא טלעוו יד ןעוו טוג זיא סָאװ

 -- ןעמַאלפ ןיא זיא טלעוו יד ןעוו טוג זיא סָאװ

 ,.רימ רַאפ גונעג טוג זיא ןוא

 ןברַאד ןופ העש יד ןיא טוג זיא סָאװ

 -- ןברַאטש ןופ העש יד ןיא טוג זיא סָאװ

 ,רימ רַאפ גונעג טוג זיא ןוא

 ,ןביולג ןקילָאמַא ,ןטלַא םעד רימ טיג ָאט

 -- ןביולג ןקילָאמַא ןטלַא םעד רימ טיג

 .רימ רַאפ גונעג סוג זיא סע

 ,זַאטסקע ןיא ןעגנוזעג ןעמ טָאה דיל סָאד

 .רעקימַאלּפ ,רעקרַאטש ,רעכעה רעטייוו סָאװ

 ,ייג סָאד ןופ ןביוהעגנָא --- לָאמנייא טקידנעעג

 .תובהלתה רעמ טימ ןוא טייקשירפ רערעמ טימ

 :ץנַאט ןיא ןיירא ןעמ זיא ױזַא קידנעגניז ןוא

 ,שיילפ עקידנעגניז עסַאמ עסייה יד
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 טפַאשנדייל ןופ ליונק ןסיורג ןייא ןיא טָאה
 ,טרעמַאלקעגפיונוצ ןוא ןטכָאלפעגסיוא ךיז
 ,טקירדעג טסורב וצ טסורב ,רעטלוש ףֵא טנעה ןוא
 ,רעוש ןוא טקַאהעגּפָא קיריג םעטָא רעד
 ,טקיצטנַא טסערּפעגפיונוצ טסעפ ןגיוא יד
 ,לּפענ ןיא קידרעמולש-בלַאה קידנכַאװ-בלַאה
 ,רעבייוו יד ןופ רעדנעבמרַא ןוא ןעגניריוא יד
 ,ןעגנולקעג קידנצייר ןוא רעווש ןבָאה ייז
 טכַאמשעג קידנענערב ןבָאה ןּפיל עטיור יד
 ,טרעטיצעג לגילפדזָאנ יד ןבָאה טקערעגפיוא ןוא
 ,ןגיוצרַאפ גנַאזעג טייווצ ַא ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ,סליטש ןוא סקידנגָאנ ַא ,גנַאזעג טייווצ ַא

 ,ןייו טינ ןוא רעױדַאב טינ ,םירמ ,ָא
 ,ןייו טינ ןוא רעױדַאב טינ ,םירמ ,ָא
 --- ןעקנורטרעד זיא ליח סהערּפ
 ! רעמ טינ ןייוו ,םירמ ,ָא

 ןענַאד ןופ טייוו ןייז וצ רעגַאב ךיא יװ ,ָא

 ןענַאטשעג זיא השמ ואוו גערב םענעי ףַא ןייטש

 -- ןעקנורטרעד זיא ליח סהערּפ

 ! רעמ טינ ןייוו ,םרימ .ָא

 םיורט ןיא יו ךיא עז ןטרָאד טייוװ-טייוו

 ,םיובנשרַאק ןפַא ןבעווש טיכאלמ

 -- ןעקנורטרעד זיא ליח סהערּפ

 ! רעמ טינ ןייוו ,םרימ ,ָא

 :רעטרעוװ יד וצ ןעמוקעג זיא סע זא ןוא
 ,דלָאג ןופ לדיר ַא טימ רבק ןיימ טבָארג.

 -- "דלָאג ןופ ןטייק ףֵא רעטנורַא ךימ טזָאל.
 ,ןגיטשעג ױזַא גנורעטסײגַאב יד זיא

 ,ןקַאב יד ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט זַא

 ,טצכולשעג לוק ןפַא קידיירפ ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ןלַאפעג סיפ יד ןופ ןענעז ןשטנעמ ןוא

 ןגױא יד טזיילגרַאפ ,ליד ןָא ךיז ןגָאלשעג

 ,רעליימ עצרַאװש יד םורַא םיוש ןסייוו טימ

 תוחכ עלַא טימ טסורב רעד ןיא ךיז טּפַאלקעג

 :גנַאזעג ןקימורב ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ןוא
 ,דלָאג ןופ לדיר ַא טימ רבק ןיימ טברָאג.

 --- דלָאג ןופ ןטייק ףא רעטנורַא ךימ טזָאל

 -- ןעקנורטרעד זיא ליח סהערּפ

 "! רעמ טינ ןייוו ,םרימ ,ָא
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 סַאמָאט

 ןבָאה יגעמ רעטסעװש ןוא שודרָאשזד רעדורב ןעוו
 -- טפול רעד ףַא םעטָא םעד טּפַאכרעד קירוצ
 .םורפ ןוא ליטש ןעגנַאגעג טשרעוצ יז ןענעז ןוא
 ,טנרעטשעגסיוא ןוא ףיט ןזעוועג זיא למיה רעד
 ,טעלגעג טָאה רעמוז ףוס ןופ לטניוו סָאד
 ,טדערעג ךיז ןשיוצ ןבָאה רעמיוב-רעטעלב יד
 .טּפַאלקעג קידרעּפָאה ןבָאה ןלירג ןוא
 ,ריב לזעלג ַא ןָאטעג טוג ןשזדרָאשזד טלָאװ סיוועג
 ;ןעמוג טנקירטרַאפ ןוא טהפרשרַאפ ןייז ףַא
 סיועג רע טלָאװ --- ָאטינ זיא יגעמ ןעו
 .לקנעש ןפָא ןַא ןיא ךיז טּפַאכעגנײרַא
 ,טכיירּפ ןוא טייג סָאד זַא --- ךיז ףלעה ןוא ייג רָאנ
 .טעּפָאס ןוא טפייפ ןוא ,טנַאה ןייז ףַא ךיז טגנעה ןוא
 .שזדרָאשזד ךיז טכַארט --- וװיטָאמָאקָאל רעטכע ןַא

 .סורדרַאפ סיורג טימ ץרַאה ןייז לופ טרעוו ָאד ןוא
 :ןיז ןפַא סַאמָאט רעדורב םיא טמוק סע
 ,טצוּפעגסיױא רעקידעקעמש ַא ,רעקיצנַאלג ַא
 ,דמעה ןפַא ןפיירטש עטיור עסיורג טימ
 .תושלח וצ םיא טגָאלש סע ,טליפרעד רע ןוא
 .ןעמורב ןָא טביוה ןוא ,סיוא קיטפיג ךיז טײּפש רע
 ,רעכעה לסיב ַא ךָאנרעד ,ךיז רַאפ טשרעוצ
 .ךעלגעוורעטניה עטייוו טימ םורַא ױזַא
 סָאװ ךָאנ ,קידתומימת רע טגערפ ,רעגייטש ַא
 ,ןשטנעמ עכלעזַא ךריק רעד ןיא ןעמ ףרַאדַאב
 ? ןצרַאה ןיא טינ עיגילער ןייק ןבָאה סָאװ
 :סַאמָאט רעדורב םעד םענ ,רע טגָאז ,לשמל
 ,ןענװװַאד טינ ןיירא ךריק ןיא טמוק רעגינ רעד
 .רעבייוו יד געוו ןופ ןריפּפָארַא טמוק רע
 ,ןטעברַא טינ ליוװ ןוא גנַאלש-ןוא-גנילש םוא טייג סָאד
 .עינאווערָאה סרענעמ עדמערפ ףַא טסעק ןיא
 .ןשטניל קיטיונ ןעמ ףרַאד ,רע טגָאז ,רעגינ םעד
 ?הנותח רעגינ רעד טינ טָאה ,רע טגָאז ,יאמל
 ? ךיז רַאפ בייוו ןגייא ןַא טינ ךיז טמענ ןוא
 ,סעבלוב ענייז ןצָאלג וצ טרָאּפשרַאפ טלָאװ רע
 .ךריק רעד ןיא רעבייוו עדמערפ ןּפיײנק ןוא
 .טעז רע ,טינ ןעמ טרַאנ םיא

 ;קיטליגכײלג יגעמ טגָאז
 ,ןּפינקעג טינ סַאמָאט ריא טָאה ,סנטשרע ,זַא
 .ןענװַאד טרָאד טמוק יז ,ךריק ןיא טינ ןעמ טּפיײנק ריא
 ןכַאז עכלעזַא טעז רעגינ ריא ביוא רָאנ
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 ע י ג ָא ל ַא ט נג א

 ,ןמיס רעטװאורּפעגסױא ןַא ןילַא סָאד זיא

 .עיגילער ןייק טינ ךיוא טָאה ןייֵלַא רע זַא

 ,ןענװַאד םוצ ךריק ןיא טמוק סָאװ ,יז טגָאז ,שטנעמ ַא

 טינ ןוא ,ןײרַא ךוב םניא ןקוק ףראד

 :זגורב שזדרָאשזד ןיוש טרעוװ ָאד .טנעה עדמערפ ןיא

 ,ןגרָאמ עיגילער ,רע טגָאז ,טנייה עיגילער

 ,ןאשזד טנייס יוװ קידצ ַא ןייז סַאמָאט געמ

 לעוװש ןייז ןײגרעבירַא טעװ רעגינ רעד ביוא רָאנ

 -- ָאטינ םייה רעד ןיא זיא ,ןָאטגנישאוו שזדרָאשזד ,רע ןעוו

 | ;סיפ עדייב ןכערברעביא םיא רע טעװ

 ,ץנַאג ןזָאל םיא רע טעװ ,רע טגָאז ,טנעה יד

 ןבָאה לָאז טנוה ןצרַאוװש ןופ ןוז רעד ידכ

 .קרַאמ ןיא עלעדיפ ןּפַא ןליּפש וצ סָאװ טימ

 -- ןיגעמ רע טנימ סָאד -- וק עטעפ סהערּפ רַאפ

 ;שטייב עכייוו עגנַאל יד גונעג ןייז טעוו

 ,ןעלזייא ענייז רַאפ טוג זיא סע יװ ױזַא

 ,ריא רַאפ טוג ךיוא ןייז יאדוא סע טעוו

 :ןקָארשעג סָאװ קיצניוװ ךיז טָאה סַאמָאט רָאנ

 ,סיפ ענייז ףַא טזָאלרַאפ קרַאטש ךיז טָאה רע

 םולשב םיא ןלעוװ ייז ,טביולגעג טָאה רע

 .רַאפעג רעדיווטעי ןופ ןגָארטסױרַא

 ,ריט-רעטניה ַא ָאד זיא ,ריט-רעדָאפ ןיא שזדרָאשזד טּפַאלק

 .ןעגנירּפש וצ םעד ףַא טכַאמעג זיא ןקרַאּפ ַא

 -- סָאװ ףַא ָאטינ זיא ןבָאה לביראט

 ?טולב ןסייה ןופ סיוא טדער שטנעמ ַא סָאװ עלַאמ ַא

 .טינ סַאמָאט זיא ןטעברַא וצ ףַא ןלעב ןייק

 ,לזייא ןייק טינ זיא ,רע טגָאז ,שטנעמ ַא :טרעקרַאפ

 ןַאּפש ןיא ןייג אקוד ךיז טסולג רעגינ ַא בוא רָאנ

 ,רע טגָאז ,םיא .ןעמוקַאב ליואוו םיא לָאז ָאט

 .טײג סע יװ ןעמוקוצּפָא אחינ זיא

 ,טעברַא סָאװ ןַאמ ַא ָאד זיא סע רָאנ ואוו זיא

 ,בייוו םורַא טרעיוה ןוא טרָאד סַאמָאט טגנעה

 .ָאטינ םייהרעד ןיא זיא ןַאמ רעד ןעוו אקוד ןוא

 ?טשינ רעװ ןוא -- יגעּפ ןגרָאמ ,יגעמ טנייה

 : טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא רָאג סַאמָאט זיא ייז ייב
 ,רענייב טימ גנוי ַא םָאט רעד זיא ,סנטשרע ,לייוו

 ,ףרַאש ןוא קידלציוו ןוא קידרעפעפ זיא
 ,םורַא ןופ םינכש יד ןכַאמכָאנ רע טמענ ןוא

 ,קנעש ןיא ךיז ןגירק סרעגינ ייווצ יווװ ,רעגייטש ַא

 ,ןעלייא יד טימ טסעומש ןוא ןָא טביירט שזדרָאשזד יװ

 -- ךריק ןיא ךיוב ןייז טּפַאלק דנערווער רעד יוװ יצ

 ,קידעבעל יו ךייא רַאפ ייז ןעייטש זיא
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 .ןעזעגוצ ןוא ןעוועג טרָאד טלָאװ ןיילַא ריא יו
 :הלעמ רעדנַא ןא רָאג סַאמָאט טָאה וצרעד

 ,הבוט א רַאפ ןלָאצ וצ ביל ךייא טָאה רע

 ,רעייגנייא זיא רע ואוו ,זיוה ענעי ןוא
 .גיוא ןַא יו ,ןכאז עטוג עלַא טימ לופ זיא

 ,ןריצַאּפש טָאטש ןסיוא ךיז טזָאל סַאמָאט זַא

 ,ןעמענוצטימ לקעז ןייז טינ רע טסעגרַאפ
 ןוש טעוװ ,קידנריצַאּפש ,ךרודַא טיצ רע ואוו ןוא

 םיוב-לּפע ןא טייטש .ןסקַאװ טינ זָארג ןייק
 טינ סַאמָאט ךיז טליופ ,ןקרַאּפ םוצ טנָאנ וצ
 עכעלמענ סָאד ,ןָאט לסיירט ַא םיוב םעד

 ,לשנייוו טימ ןוא ןסָאקירּפַא ,ןרַאב טימ

 ,סעבלוב ענייפ יד ,תיבה-לעב השעמ ,ןָא טבָארג רע
 ;טיױרק לּפעק ַא ,עלעביצ ַא ןוא ,קירוב ַא
 ,טעשזדנָאלברַאפ טָאה יז זַא ,לטנע ןַא ,ןוה ַא
 ,קַאז ןיא ןסַאמָאט ייב ור ריא טניפעג
 ,ךיז טלציוו סַאמָאט .םיא טייג ָא ױזַא
 ,יקָאטנעק ןופ עפש רעד ךָאנ גילדעוו זַא
 ,רעבייוו קילדנעצ ַא ןייז סנרפמ רע ןעק
 .ענייא רָאנ טינ ןוא

 ,לעּפתנ טינ זיא ,רעבָא ,שזדרָאשזד

 .תולעמ ןביז ענייז ןוא ןסַאמָאט ןופ

 :לזייא ןא יו טנשקעעגנייא ךיז טָאה רע

 ,זיוה ןיא ךיז ייב ןסַאמָאט טינ ליוו רע

 .רָאג סָאד ןוא ,תובוט ענייז טינ ליוו ןוא

 :גנילגייפ ַא רָאנ רעגינ רעד זיא טגנירד רע יו

 ,סיפ עקנילפ טָאה שטנעמ ַא ,רֶע טגָאז ,ץנוק ַא

 .רעגינ םעד ןופ רעקנילפ ךָאנ זָאה ַא ךָאד זיא

 ּפָא טינ ךיז רע טלעטש סָאװ ,רע טגָאז ,יאמל

 -- טנעמוגרא ןייז ןרעהסיוא טינ ליוו ןוא

 ? טלַאה ןעמ ואוו ןסיוו לָאמ ןייא עקַאט ןוא

 ,קיטױנ טינ זיא'ס :ןגָאז טקישעג סַאמָאט טָאה

 ,טלַאה רע ואווַא ,רע טגָאז ,ןיילַא סייוו רע

 ןריפרַאפ טינ רע ליוו ןטנעמוגרַא ןוא

 .שטנעמ רעטנָאנ ַא םיא ןיא סָאװ ,םענייא טימ

 .טנעו עכיילג ףַא טכירק רעגינ רעד :טגָאז יגעמ ןוא

 ,קיטליואוו ןופ טוה ןצראווש ןסיוא רע טגנירּפש סָאד

 ,שטייב רעד טימ ןסיימש ןעמ ףרַאד רעגינ םעד

 ,ּפָאק ןופ סיױרַא טײקשערַאנ יד םיא ןלעוו'ס זיב
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 עי ג ָא לָא ט נג ַא

 ?גניוויגסקנעהט;

 ןטָאשעג ּפיז ןופ יװ טָאה גָאט ןצנַאג םעד

 ןגער רעטלַאק ןוא רענעסיברַאפ ןוא רעניילק ַא

 ,למיה ןעיורג-ענטומ ןקירעדינ ןופ
 ,טזָאלגַאב ךיז ןבָאל טלַאפסָא ןוא קורב רעד

 ןַאּפשעג ןוא ןעלזייא ערעווש סעשזדרָאשזד ןוא

 ןעגנַאגעג יו ךיז טשטילגעג רעמ ןבָאה יז

 .ןבילקרַאפ ןייב ןיא ךיז טָאה ץענ עזייב יד

 ,םינּפ ןייז ןיא ןסימשעג זייב טָאה טניוו רעד

 ןריורפעג טלַאק ןוא ןעוועג סַאנ זיא שטייב יד
 .טנַאה ןופ גנַאלש ַא יװ ךיז טשטילגעג טָאה ןוא |

 גָאט ןרעוש םעד ךָאנ זיא שזדרָאשזד זַא ,רַאפרעד

 -- זיוה ןיא רענעריורפרעד ַא ןלַאפעגנײרַא

 ,לעווש ןפַא ןבילבעג טפַאגרַאפ רע זיא

 :טנערבוצ טנערבעג טָאה ןוויוא-ןליוק רעד

 ,ליוק עקידרעייפ עטיור עסיורג ןייא

 -- לבענ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא לביטש סָאד

 טליּפשעצ לגילפיזָאנ יד םיא ייב ךיז ןבָאה סע

 .סנטָארבעג ןופ תוחיר עסייה עפרַאש ןופ
 ןעמואוושעגסיורא םיא רַאפ טשרעוצ רָאג זיא'ס

 ,ךוטשיטַאןטסערּפעג ַא טימ טקעדעג שיט רעד

 : סטוג סָאדלַא טימ טקעמשַאב ןוא ןדָאלַאב

 טקעמשעגסױרַא טָאה קידניא רענייפ רעד

 ןיורב-קידלָאג ןטכױלעגסױרַא טָאה ןוא

 ;לרעּפ יו ױזַא סטעפ ןּפָארט ערָאלק טימ
 ,רעדילג עלַא טימ ,קידעבעל יו טקנוּפ ,ןזָאה ןוא

 קידנעגנירּפש טרעווילגרַאפ יווװ ןענעז ייז

 סעבלוב עניורב ןשיווצ ןקעטש ןבילבעג

 ,ןסנירג עקידעבעל םינימה-לכ ןוא

 סעניוװַארושז ןופ טפַאז עסיז-רעיוז יד

 .ןרעסַאװ וצ טכַאמעג ליומ ןייז ןיא טָאה

 ןטכיולעג ברָאק ןטכָאלפעג ןופ ןבָאהס ןוא

 ןשזנַארָא ןוא לּפע סעיורג עטיור יד

 .טײרּפשרַאפ ץיה רעד ןיא תוחיר עליק ןוא
 ,טערג םנופ לבוק ןפיט ןופ ,דרע רעד ףַא ןוא

 ,זייוסעגנערעש ,טקערטשעגסיוא רעזדלעה טימ

 ריב רעשעלפ ןבָאה ,רענלעז יו ױזַא

 ,זייא ןטקָארבעגנָא ןופ טקוקעגסױרַא

 ןעמוקעג ךיז ֹוצ ךָאנ זיא שזדרָאשזד רעדייא רָאנ

 ןצרַאה ןיא ןָאטעג ץעז ַא םיא סעּפע טָאה
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 ;רעטלּפַאצרַאפ ַא ןבילבעג ןייטש זיא רע זַא
 ,שיט ןטקעדעג-ןייר םייב ,ןַאשטּפַאט םעד ףַא
 ןגױא עטצילבעצ טימ גרַאװנײלק סָאד טָאה טרָאד
 ,ךעלּפעק עטזיױרקעג-טָארד עקידנעילפ טימ
 .טליּפשעג ןסַאמָאט לקנָא םעד טימ ךיז
 ,טקעמש ןוא טצוּפעגסיוא ךיז טציז רעגינ רעד
 ,ךעלסייוו יד טלָאר ןוא ,סע ןעמ טניימ םיא טינ יװ
 ,קירוצ ףַא ןעגנורּפשעגפיוא שזַא שזדרָאשזד זיא
 ,לציּפש ַא ָאד ןָאטּפָא ,רע טכַארט ,םיא טעװ ןעמ
 ,ןעמואװשעגסױרַא ףיש ַא יו יגעמ זיא ָאד רָאנ
 רעפַא קידנעלכיימש ,קיצנַאלג ןוא טמַאלפרַאפ
 .ןגיוא עסייוו ךעלטיור ןוא ןייצ עלַא ףַא
 ,טייקנייפ ןזיוװַאב טָאה סַאמָאט רעדורב זַא
 -- סטוג סָאדלַא ןופ בוטש ןיא טכַארבעגנָא טָאה
 טכער טינ רעמ זיא'ס :טכַארטעגכרוד ךיז יז טָאה
 .ןסינעג ךיוא ןיוש םעד םעלַא ןופ לָאז רע
 !ןזָאלב ךיז גנַאג ַא רַאפ סע זיא סָאװ םתס ןוא
 טייצ ןיוש זיא'ס ,קידניא ןייק טינ זיא שטנעמ ַא
 ,ןטעברעביא ךיז

 :טדערעצ ךיז סַאמָאט טָאה ָאד
 ןעװ טינ סייוו ןוא סָאװ ,רע טגָאז ,טינ סייוו רע
 .רעדירב ןשיוװצ ןגירק ךיז לָאז ןעמ סָאװ רַאפ
 ,םיאנוש גונעג רע טָאה ,רע טגָאז ,אמתסמ
 ,ןדייר רעגניצ עזינ? יד סָאװ עלַאמ ןוא

 ;ךוב ןקילייה םניא ןבירשעג טייטש'ס יו
 טָאה רע ."גנוצ רעייז זיא דרעװש קיפרַאשיײװצ,
 ,ןײגנײרַא םיא ןי'וצ טלָאװעג ,רע טגָאז ,גנַאל ןיוש
 ,ןעז לָאז שזדרָאשזד ,ןגיוא יד ןענעפע םיא
 ,ךייש זיא סָאװ ןוא .טניירפ ַא םיא זיא רע זַא
 ,שיט ןפַא ןכַאז ענייפ עלַא יד
 ןופרעד ןוא ,ןָאט בילוצ םיא יגעמ לָאז
 ' טרעוו טינ זיא'ס ,ןכַאמ ןזעוו ןסיורג ןייק
 ,טלעג ןסיוא טינ זיא רע ,רָאג ןענָאמרעד וצ סָאד
 ,םנח-יצחב סע רע טגירק ,סנטייווצ ןוא
 טכַארבעג רע טָאה םעד בילוצ עקַאט ןוא
 "ןייש-הנבל,, קנורט ןסייוו ןטוג םעד
 ןצענַאב םעד טימ טפַאשרעדורבטוג לָאז ןעמ
 .טלעוו רעד ףַא םולש ןייז לָאז ןוא

 .טכַארטעג שזדרָאשזד טָאה
 ,קרַאטש וצ רימ וצ ךיז טפנח רעגינ רעד
 .ןרַאנ ךימ ליוו ,טרגּפעג יו ךיז טכַאמ ןוא
 ...סָאבעלַאב ָאד ךיא ןיב רעבָא לייוורעד
 .ןסע ןעמ ףרַאדַאב ןעוו ןוא סָאװ רעדייא רָאנ
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 ,שיט םענייפ םוצ טצעזעגוצ ךיז ןעמ טָאה

 ,סּפַאנש ןטוג םעד טכַאמעג ןעמ טָאה טשרעוצ

 ןּפיִל יד טשטַאּפעגוצ ,ןעגנולקעגוצ ךיז

 :ןבייר םוצ ךיז ןעמונעג ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ןעגנולקעג טָאה לזייה עסייה עצנַאג סָאד

 ,רענייצ ןופ ןוא רעסעמ ןופ ןוא רעלעט ןופ

 ץַאק רעד וצ ןענעז רענייב עטקעלעגּפָא יד

 סייווש סנּפָארט עסיורג ;ןגיולפעג דרע'רד ףַא

 ;סנרעטש יד ןוא ןקרַאק יד ףַא ןענעז ןענַאטשעג

 .טצוּפעגּפָא יו טצנַאלגעג ןבָאה רעמינּפ ןוא
 ץלַא סָאד ןעמ טָאה ,טליטשעגנייא רעגנוה ןטשרע םעד

 ,ריב ןטלַאק-קימיוש טימ טקנײװשעגּפָארַא
 ,סּפָאנש ןטימ ןעגנולקעגוצ רעדיוו ךיז ךָאנרעד

 ןסע םעד וצ ןעמונעג ךיז רעדיוו ןוא |

 ,רעקיצרַאה ןרָאװעג שזדרָאשזד זיא ָאד ןוא

 םיא רַאפ ןסיגסיוא ןעמונעג טָאה סַאמָאט ןוא

 ,רע טגָאז ,סייוו רע .ץרַאה טקיטיײװעגנָא ןייז

 ןבעל וצ ױזַא טינ תילכת ןייק זיא סע

 ,םייה לקיטש ַא טָאה וליפא טנוה ַא
 ,קידנדנו-ענ ַא םוא ךיז טּפעלש ,ָא ,רע ןוא

 ,גנַאל יו .ךיז רעביא טינ ךַאד ןייק טָאה ןוא

 ! ןגַאלּפ ךיז ױזַא ,רע טגערפ ,רועיש רעד סָאד זיא

 ,לדיימ ַא םיא רַאפ ,שזדרָאשזד ,רע סייוו רשפא יצ
 ,סוחי ןייק םיא ייב טליּפש טלעג ,סטוג ַא ,סליטש ַא

 ,םייה עליטש ַא םיא ייב זיא רקיע רעד

 ,רעייפ ןייז ייב ןציז קיטנוז לָאז רע ואוו

 ,לביב ןופ טרָאװ קילייה סָאד ןענעייל ןוא

 ,רעטנורַא ּפָאק םעד ליטש סַאמָאט טזָאל ָאד ןוא

 .רעביב ַא יו ,ןרערט עסיורג טימ טסיג ןוא

 ,זייווקיצנייא ןלַאפעצ לייוורעד זיא גרַאװניײלק סָאד

 ;לקניװ ןייז וצ טּפעלשרעד ךיז ןפָאלשרַאפ
 ,טניו רעסַאנ רעד טנייוועג טָאה ןסיורד ןיא

 ןגער ןטרירפעגוצ סעגזירב טימ טקױּפעג
 .ךעלבייש עניילק יד ןיא ןוא ןײרַא ךַאד ןיא

 ךיור רעיולב רעד טָאה'ס ןוא ,טנערבעג טָאה ןוויוא רעד

 ,ךיז טזיורקעג סּפייּפ עקידעקעמש עקרַאטש ןופ

 .טיפוס םורַא קידנעמיווש ךיז טבלעוועג

 טנייוועג ןוא ,ךיז טסיירטעג ןוא ,ךיז טשוקעג טָאה ןעמ
 ,רעטכעלעג ןופ ןעגנַאגעצ ןופרעד דלַאב ןוא

 :לױמ ןלופ ןטימ ןעגנוזעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ,ךריק רעד ןופ רעדיל עכעלרעייפ יד טשרעוצ

 ,םיכאלמ ןוא ןדערדג ןוא םונהיג ןופ
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 טײטש רעכלעוו ,רעטיּפ טנייס ןקילייה ןופ

 דרעװש עקנַאלב ַא טימ למיה ןופ לעווש םייב

 ןלוטש-גיוו עכייוו יד ןיא םיצירּפ יד טזָאל ןוא

 ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןעמוקוצ טינ ןיהַא

 םינוגנ ענעגיוצעצ גנַאל ,עסיז ןעגנוזעג

 .ייוו"רעגינ ןופ ןוא עביל רעכעלקילגמוא ןופ

 טגָאלקַאב סָאװ ,רעטבילעג רעד ןופ דיל סָאד

 ."ןַאשזד יזירב יזיא,, ןטשטנילעג-ירפ םעד

 דיל קיטסול:שימָאק ןוא טמירַאב סָאד ןוא

 וזיימ עניילק ייווצ יד ןוא גילפ ןופ ןוא דרעפ ןופ ,;

 ,"סיַאד ןיא ןליּפש ןוא לקניוו ןיא ןציז סָאװ

 ןטייווצ םעד ןוא גנַאזעג ןייא ןשיוװצ ןוא

 .ןעקנורטעג ןוא ןשטנואוועגוצ ךיז ןעמ טָאה

 ,רעייפ יו טנערבעג ןבָאה רעמינּפ יד

 ,ךיז טליּפשעצ סייה ןוא דליוו ןבָאה ןגיוא יד

 ןלױק עקידעבעל עסייה יװ טילגעג

 ןעגנַאגעגסױא זיא ףוס םוצ ּפמָאל רעד ןעוו ןוא

 -- ירשעג סיורג סָאד טליטשעגנייא ךיז טָאה'ס ןוא
 ,טעּפישעג טיור ןוויוא רעסייה רעד זיולב טָאה

 טנעוו יד ףַא רעקיטש עטיור ןפרָאװעג

 .ּפעקנטָאש עצראווש עװַאשטרוק ףא ןוא

 ןעגנַאלק עסייה טימ טצכערקעג בוטש יד טָאה סע

 ,םורבעג ןוא ןכרָאש עקידנצכעל טימ

 ןפרָאװעג ךיז רעביפ ַא יװ ןבָאה סנטָאש ןוא

 ,לבענ ןטיור ןוא ןקימורב ןיא טּפַאכרַאפ

 :טכַאנ יד טקוקעג טָאה רעטצנעפ יד ןיא ןוא
 ןביוש יד ןיא רעגניפ-ךגער טימ טּפַאלקעג

 ,ןטניו עקידנשטיווק-קיכליה טימ טפייפעג
 ,טרעפעלשעגנייא לבענ ןטױר םעד טָאה ןוא
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 ןרעּפלַאה .ל.מ



 ןרעּפלַאה .ל .מ

 .טיצילאנ ,טאשטַאלז ןיא ,1880 ,.נַאי ן1ט2 םעד ורָאבעג -- ןרעּפלַאה .ל .מ
 .1906 ראי ןיא -- רטדיל ןקורד ןצ ובייהעגנא ,.1908 ןיֿא לקידצמא ןיא ולמוקענ

 .1932 ,.ןיוא ןט341 םעד ןברַאטשעג



 טרעשַאב זדנוא זיא ױזַא

 .רעיירפ רעד םי רעד יװ ,ןעגניז ןעגנוי-רעשיפ עגנוי

 .רעייפ סָאד יװ ןעגניז עטנוזעג סעילַאװַאק עגנוי
 ,טנגעג ןטסיוװ ַא ןיא תוברוח וצ ענעכילגעג ,רימ

 ,טנגער ןוא טציילפ סע ןעוו ,ןטרָאד טײקטסוּפ יד יוװ ןעגניז

 ןעמַאזוצ ייז ןעגניז --- ןטרָאג ןיא ךיז רעדניק ןליּפש
 ןעמַאמ רעטוג ַא ןופ עביל יד גנַאזעג םעד ןיא טבעל
 ןרָאבעג טינ לָאמנייק עמַאמ ןייק --- סיוא ךיז טכַאד --- טָאה זדנוא
 ןרָאלרַאפ געוו ןיא זדנוא לזממילש סָאד טָאה קידנעגניז

 .ןעגנַאזעג-ױזַא-טַאלג עקידלזממילש רימ ןעגניז
 ןעגנַאטש-ןגייטש יד ףַא ץעגרע סענוּפַאּפ יו רשפא
 ,ןזָארג ןוא ּפמוז ןשיוװצ סעבַאשז יד טכַאנרַאפ יו רשפא

 ;ןזָאלב ןטניוו יד ןעוו ,ןסיורד ןיא שעוו יו רָאג רעדָא
 ןסעגרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,סעלדישַארטס יו רשפא רעדָא
 .ןסערפעגפיוא גנידצלַא ןיוש טסברעה רעד טָאה'ס ןעװ ,דלעפ ןפַא

 ָאד ןגעו עלַא ףַא

 -- ,סנעמעלַא זיא ןוז יד
 ,דניק ַא סריא לזערג עטסדנימ סָאד ךיוא זיא דרע רעד ייב ןוא

 .ןעמַאמ ןייז ייב לזייא רעד יװ ןוא ףַא יד יוװ ןוא וד יו
 ריפַא טלַאפסַא ןרעטניה ןופ דרע יד עקַאט טנייוו רעבירעד

 ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ןגעוו עלַא ףַא
 ,סעמַאמ ןענעז סָאװ ,עמערָא יד ,ערעזדנוא ןעיורפ יד

 / =- ,רעיורט םעד דרע רעד ןופ ןעמענַאב
 .טינ טשינרָאג ןרעה רעבָא עכייר יד
 ןענישַאמ-ביירט יד ןופ רענָאטָאנָאמ רעד שיור רעד

 ,ןייא ייז טגיוו ןטערַאק ערעייז רעטנוא
 דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ןגעװ עלַא ףַא יז ןפָאלש

 ,ךױא ךעלטניה טימ ןוא ןסיוש יד ףַא רעדניק טימ

 ;רעדניק יװ ביל ןענעז סָאװ
 ,דרע יד טנייוו עס יװ ,ןרעה טינ יז ןענעק
 דרע יד --- טלַאפסַא ןרעטניה ןופ
 ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ןגעוו עלַא ףַא
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 טא2161 סט פ5ך1םתְו

 ,דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא טייצ יד זיא דלָאג
 ,טנַאה ַא טימ ביױה ַא ןוא גנולק ַא ןעמ טיג
 ,לעגש ןוא קיכליה וצ ןריט ךיז ןּפַאלק
 ,לענוט ןצרַאװש ןכרוד סערּפסקע רעד טילפ
 ,קילב ןופ רעטניוושעג ןוא טניוו ןופ רעלענש
 ,קירוצ ףַא טנַאװ רעד טימ יײברַאפ ןעילפ
 :טיור ןיא ןוא ןירג ןיא ןרעטש ךָאנ ןרעטש
 .טױט רעד זיא טיור ןוא ןבעל סָאד זיא ןירג
 געיעג ןיא סיוארָאפ ךיז לַאנגיס ַא טזָאל
 ,געוו ןסיוא ץלַא רע טרעדיילש ןוא רע טפרַאװ
 ,ףיולעג ןדליוו ןיא רעדער ןרעדור

 קרָאי וינ

 ,ףיורא ןוא ּפָארַא ןענַאב ךיז ןגָארט
 --- ,טולג ןופ ןוא דלָאג ןופ ןעלגיופ ךיז ןגָארט
 ,טולב ןיימ ןיא רעגַאב ַא ןָא רימ ךיז טדניצ
 ,דלָאג ןופ רעלעה ךָאנ ןוא טולג ןופ רעסייה
 טלָאװעג ןָאט ּפַאכ ַא ךיז טלָאװ סע יוװ ! יעה
 ! טכַארּפ ַארַאס ,ָאהדָאה --- !לגיופ ַאזַא טָא
 .טכַאנ רעד ןיא ץילב ַא יװ ,ייברַאפ רע טגָאי
 ן'ילפ ןוא ןעלגיופ ךיז ןגָארט ןוא ןגָאי
 .ןיהַא ןוא רעהַא ,ןצילב יו ,קיטכיל
 --- דנַאנַאכָאנ ייברַאפ ןצילב יו ,קיטכיל
 ,דנַאל םענעדלָאג ןופ ןעלגיופ ענעדלָאג

 ,טנוה רעקנַארק ַא יו ,ערטסיב ןוא .ןילַא רימ ןבענ טציז שטנעמ ַא
 ,ליפש-רעביוצ ןטילגעצ-טיור םענעי ףַא ןֶא ןגױא יד רע טלעטש
 ,ליצ ןָא ,סָאמ ןָא ףיוא ךיז טביוה ןוא ץלַא רעטנענ ךיז טקור סָאװ
 ,דנואוו עזייב ַא ףיוא טיירש םיא ןיא ףיט ןוא ...טָאטשדןזיר יד ...טָאטש יד

 ,קעװַא טיורב ןקורט רַאפ טייצ-סנבעל ןייז םיא ייב טָאטש יד טביור סע
 .טנעוונזייא ןופ טולג ןיא ערעדנַא טנזיוט טימ ןייא םיא טסילש יז
 ,טנעה ענייז זָאל-ור ןביירט רעדער ןוא טרָאד ןשיור ןענישַאמ
 ,געט ןוא טכענ ךרוד ,ךיז ןבעל רעטסיװ ןייז טגָאי רעדער יד ךָאנ ןוא

 ,קילג ןייז ריא ןיא רע טכוז ,וד יו .ביל טינ טָאטש יד רע סָאה ,וד יו

 הד יווװ ךיילג ,ןבָאה סָאװ ,,ערעדנַא טנזיוט עליפ ןוא ,וד יו

 וור יד טנייה רַאפ ייז ןעמענ רעבָא ואוו .טיירפַאב טשרע ןטכענ ריז

 -- קירוצ ןירַא טָאטש ןיא ףיש יד ייז רעדיוו טריפ ןיוש ןגרָאמ זַא

 ,געוו ןטלַא ןבלעזמעד רָאי ןצנַאג ַא ייז ןעיײג רעדיוו ןוא

 ,ףױרַא ךיז ןסייר ןוא ,טפול עקנַארק יד ייז ןעמטָא רעדיוװ ןוא
 ,ףיונוצ ךיז ןרָאּפ ןוא ,ךיז ןעלגנַאר ןוא ,ּפָארַא ףיט ןלַאפ ןוא
 -- געט קינײװ ןבעל ןוא קנַארק ןענעז סָאװ ,ףיוא רעדניק ןעיצ ןוא

 .ךיוה ןסקַאװ ןוא ,טכַאנ רעביא ןסקַאװ סָאװ ,ףיוא רעזייה ןעיוב ןוא
 .טרעוו רעגנע ןוא גנע ןוא ךיז ןרעמ ןוא ךיז ןטיירב ןסַאג ןוא
 ,טרעטשעצ ןוא ךיז טפרַאװ ןוא טפַאש ןוא ,טפַארק יד טיירש זָאלור ןוא
 ; ךיור ןוא שיור-זייא ןוא בױטש טימ סא ךיז טשימ ןוא ףיוא ךיז טביוה ןוא
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 ןייּפ רעפיט ןיא טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ךיז ןגָאי עלַא ןוא

 טולג יװ טיור ןוא ,טיורב ןקורט רַאפ סיוא ןטייקיליײה ןטייב ןוא

 טולב ןוא שיילפ רעייז ןיא ןייא ךיז טבָארג ןוא דלָאג ךָאנ טסול יד ףיוא טמַאלפ

 -- ןייא ןענָאילימ זייוו-עגר ייז טגנילש ןוא טיונ יד טיירש זָאלור ןוא

 ,רעמ רעמיא ןעמוק ןוא גָאט עלַא ןעמוק עסיורג ןפיש ןוא
 ,טדניוושרַאפ קערש רעד ,ןָא טלַאפ קערש רעטסיוװ ַא ,ןייא ןעקניז ןפיש ןוא
 ,טניוו ןדליוו ןוא םי טימ יינ ספַא ךיז ןעלגנַאר עיינ ןפיש ןוא
 .רעהַא םוטעמוא ןופ זייוו-סעדַאטס ןשטנעמ ןעמ טגנערב ךעלגעט ןוא

 .ייז טימ ךיז ןגָארט ,עטסיװ ,עיינ ,טנזיוט ןעיירשעג-ייוו ןוא
 ,ףיונוצ ךיז ןשימ ןוא ,ךיז ןסַאה ןטולב ערייז עלַא ןיא
 ,ףיוא טינ ךיז ןביג ןוא ךיז ןעלגנַאר ןוא ,סנייא לָאמניײק ןרעו ןוא
 ,ייוו ןדייל ןוא ךיז ןסיירעצ ,ךיז ןסייר תורוד ערייז ןוא

 .טינ לָאמנייק ןברַאטש ןוא גנַאל ןססוג ןוא ,ייוו ןפיט ןדייל ןוא

 :סױרַא טיירש סע טולב סעמעוו ןופ ,עקיבייא יד ,רימ ןוא ,רימ ןוא

 ,סיורג-קיבייא ןוא ,ץלַא ןופ טייוו ןוא ,יירפ-םַאזנייא ןוא קרַאטש ןענעז רימ

 .טימ עלַא טימ ךיילגוצ טניוולבריוו ןסיורג ןיא ךיז ןעלבריוו רימ

 ,דָאהַארַאק ןבלעז ןיא ,ייז יוװ ,ךיז ןפרַאװ ןוא ךיז ןעיירד ןוא

 --- לָאמַאכָאנ ןצנַאט ןוא ,ףיוא ןעייטש ןוא ,ייז יוװ םוא ןלַאפ ןוא

 -- לָאטש ןוא ןייטש ןופ דיל סָאד דליוו טרענוד ןעמַאזוצ ץלַא רעביא ןוא

 .טָאטשדןזיר רעד ןופ ןיזנַאװ רעסיורג רעד --- לָאטש ןוא ןייטש ןופ דיל סָאד

 רעקױּפנסַאג רעד

 ,ךעליירפ ןוא יירפ לגיופ רעד טגניז
 ,ךלמ רעד ןָארט ןייז ףיוא טרעטיצ
 ,יאדכ טינ זיא ןרעטיצ
 ,יירפ ,לגיױפ רעד יוװ ,ךיא גניז
 | ,טניוושעג ןוא
 ,טניו רעד יו
 ,דנילב ךיא ץנַאט ,רקפה ךיא ץנַאט
 -- !סױרַא סַאג ןוא ןיירא סַאג
 ,ָארג ןוא טלַא ןוא קנַארק ךיא ןיב
 ! ָאהיָאהיָאה -- סע טרַא ןעמעוו

 ,זיולב ןשָארג-רעּפוק ַא רַאפ |
 ,ןצַאלּפ לָאז קיױּפ יד זַא ,ךיא קיוּפ
 ןצַאט יד ןיא עשזדנישזד ךיא ןוא
 -- םורַא דנור ךיז יירד ךיא ןוא
 ,םוב-םוב-םוב ,ןישזד ,ןישזד
 ! םוב ןישזד ןישזד

 ,הפשכמ א לדיימ ַא טמוק

 ,הפרש ַא רימ ןיא ןָא יז טדניצ
 ,ןעיירד רעדליוו ךָאנ ךיז ךיא םענ

 ,ןייצ יד ףיונוצ סערּפ ךיא ןוא

 : םורב ךיא ןוא

 ,םוק לדיימ ---
 ,םורַא םענ ןוא ,טנעה יד ביג
 .ייוװצ וצ סע ךיז טצנַאט רעסייה

 ,גנַאלש ַא וד יוװ .ַאזַא טָאה'ס
 ,גנַאל טינ טשרע ןזָאלרַאפ ךימ

 -- ייוװ רַאפ טצַאלּפ ןוא ץרַאה סָאד טקנערק
 ןצַאלּפ לָאז קױּפ יד זַא ,ךיא קיוּפ

 ןצַאט יד ןיא עשזדנישזד ךיא ןוא

 --- םורַא דנור ךיז יירד ךיא ןוא
 .םוב-םוב-םוב ,ןישזד ,ןישזד

 ! םוב ןישזד ןישזד
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 ,רעטנומ ,קיטסול רעדניק ןכַאל
 ,רעטנורַא ךיז ייב טינ ךיא לַאפ
 !ּפָאה --- רעקנילפ !ןעגנוי ,ךיז טריר

 .ּפָאק ןיא ץעז ַא לָאמַאכָאנ
 !ײּפש ַא ךָאנ
 ייס יוו ייס

 ,ייברַאפ ץלַא טייג גנורּפש ןטימ
 ,זייבסעדלַא וצ טניואוועגוצ
 .שַאט ןופ טיורב קיטש ַא ךיא ּפיינק
 .שַאלּפ רעד ןופ עקָאילשז ךיא ןוא
 סייווש רעד טניר ןוא ,טולב סָאד טנערב
 ןצַאלּפ לָאז קיוּפ יד זַא ,ךיא קיױּפ

 ןצַאט יד ןיא עשזדנישזד ךיֹא ןוא
 ,םורַא-דנור ךיז יירד ךיא ןוא
 ,םוב-םוב-םוב ,ןישזד ,ןישזד
 ! םוב ןישזד ,ןישזד

 ןבעל ןייד

 ,ןסירעגכרוד ךיז ױזַא-טָא

 ןסיבעגכרוד ,ןסירעגכרוד

 ,טנַאװ ַא ךרוד יװ ,ּפָאק ןטימ
 ,דנַאל ןוא געוו ןוא געטש רעביא
 == ןייצ יד טימ

 ! ןייטש םעד קַאה

 ! ןיילַא ביילב ןוא ןייטש םעד קַאה

 ,טניוו ןוא ּפמול ,רעּפעלש ןוא טנוה

 !דמערפ רעד ךרוד רקפה ,רקפה
 ,דמעה ןייק ,קָאר ןייק טינ ךיא בָאה

 ,דניק ןייק ,בייוו ןייק טינ ךיא בָאה

 ,ןצַאלּפ לָאז קיױּפ יד זַא ,ךיא קיױּפ

 ןצַאט יד ןיא עשזדנישזד ךיא ןוא

 --- םורַא דנור ךיז יירד ךיא ןוא
 ,םוב-םוב-םוב ,ןישזד ,ן שזד -םובד י י

 ! םוב ןישזד ןישזד

 עליוו ַא םי םייב טסָאה וד זַא ,םולח ןוא גָאטייב םורַא יג

 :עליטש ַא ריד ןופ טדייל יז ןוא ןליּפש ָאנַאיּפ ןעק יורפ ןייד ןוא

 ,עטַאלג ,עניילק ךעלטנעה סָאה סָאו ,סנגייא ןייד ,דניק ַא סיוא ךיז לָאמ

 יִצ ט ַא ט ןגָאז ןיוש ןעק סע ןוא םינּפ ןוא דרָאב ןייד טעלג סע ןוא

 .סעמיצ ןוא שיילפ ןוא ּפוז ,זײּפשרָאפ טרָאד סע ןוא ןײרַא קנעש ןיא יג
 ,סאמנ ךיז ןילַא טסיב וד שטָאכ ,ךיז יירפ ןוא ךיז ףא ביול ַא רעה
 עטרימשרַאפ-טיור ןפיל ףַא קוק ,עקסעלרוב ץנעט וצ קעװַא יג
 ,עטרירַאב רַאגלואו לָאמ טנזיױט סמיזוב עקידנעגנעה ףַא ןוא
 .ןעדיוה ךיז ריד םורַא ןלָאז ןּפמָאל ןוא סַאג זַא ןָא ךיז קנירט
 ,ןעדוסוצכרוד ךיז זיירּפ ןגעוו לדײמנסַאג ַא ךיז וצ קניוו
 ,רעזייה ףַא קוק .ןדליש ןעייל .הנבל רעד וצ ףױרַא ןייוו
 .רעזייוו ַא ןָא רעגייז ַא יו ,שירַאנ ךיז יירד ָא-יױזַא ןוא
 ,רעדימ ַא ץלַא ןופ טסיב וד זיב זָאלצונ ךיז יירד ,שירַאנ ךיז יירד
 רעדינַא טעב ןייד ףַא רעדיוו ךיז ףרַאװ ןוא םיהַא ייג םעדכָאנ
 .עלַא ןוא ךיז ןופ טכַארט ןוא גיל ,רעכיור ןוא גיל ,ןטכענ יװ ,ןוא
 ,הלח עטרַאדרַאפ ךיוא ןעשזירג ךעלזיימ זַא ,רָאלק ריד טרעװ סע זיב
 ,רעייפ ןיא ץלַאמש ןסָאגעצ יװ טעדַאשט גנידצלַא זַא ,טסייוו וד זיב
 ,רעיירטעג ַא טנוה-ךַאװ ַא זיולב רשפא טסיב ןיילַא וד זַא ןוא
 ןרעװ טינ טקעלפרַאפ לָאז סע זַא ,ןטיה וטסומ ןבעל ןייד ןוא

 ןרעקרעביא ךוטשיט ןפַא רעטניט םעד ץַאק יד טעװ סע ןעוו

 ,ןבָאה טירטוצ ןייק םיא וצ לָאז הלילח גילפ ןייק ךיוא זַא ןוא

 .ןבָארקימ עקירגנוה יירד-ייווצ ןסיורד ןופ ךיז טימ טגניירב יז ןעוו
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 / י ג ָא ל ָא ט נג ַא

 טייקידנעיירש ןיימ

 ,רימ ןיא ןפָאלשעגנייא זיא טייקידנעיירש ןיימ

 ןףסיורד ןיא ןייטש ַא ףַא טכַאנירעטניװ ַא ןיא רעקנַארק ַא יו
 םענױזַא ףַא הנבל רעד ןופ טכיל סָאד

 .םענעברָאטשעג ַא ףַא יװ לעג זיא

 ,םיא טעז --- םורַא טילפ סָאװ ,טניוו רעד זיולב ןוא

 ? טלעוו יד סָאװ -- ? טלעװ יד

 ,םוטעמוא רעטצנעפ ןַארַאפ

 .רעטצניפ ןענעז ךס א

 ןסלער ןגעקטנַא ןטכיול עקירעביא יד

 ,םי ןופ ןגערב יד ייב

 רעטנורַא גרעב עכיוה ןופ

 ,ךיז םורַא םיוצ ןוא ןטרָאג טימ ענױזַא ןצַאלַאּפ ןופ ןוא

 ןעמ טצנַאט טרָאד ,טליּפש ןעמ ואוו

 ןרַאגמַאק ןוא טעמַאס ןוא דייז רעטנוא בייל םערַאװ טימ

 ,עטקעדעג ןשיט םורַא טציז ןעמ ואוו

 ןכוק םעניורב ןוא ןכוק ןלעג ןעמ טעז

 ,ענייש לרעּפ יװ ,ןייצ ןוא רעגניפ ןשיוצ

 ,רעזלעה עלָאמש עגנַאל טימ רעשעלפ ןוא

 -- דלָאג טימ ןוא ןביוא ןופ רעבליז טימ

 י- .ןעמולב ןוא

 - ,טלעג קירביא ךס א ןטסָאק ןעמולב יד .תמא

 0 ,טכיל םעד רעטנוא ןברַאפ ערעייז רָאנ

 ,םורַא ןשטנעמ יד טכױלַאב סָאװ

 רעדניק רעביא ןגיובנגעד ַא ןענָאמרעד

 ,ךעלכייט-ןגער ןיא

 ךעלדמעה ערעייז ןביוה ענױזַא רעדניק
 ףױרַא ןעלּפָאנ יד רעביא זיב
 .ןרעדנַא םוצ סנייא ןכַאל וצ ביל ןבָאה ייז ןוא

 .טכַאנײב ענעסקַאװרעד -- גָאטיײב רעדניק סָאװ ןוא

 ,ױזַא טדער ןעמ ןוא טכַאל ןעמ
 ,ייברעד קיגיוב ןוא טרַאצ טרעוו ןעמ זא
 ,בייל-רעטומ ןופ טשרע יו

 ןסיורד ןופ רעטצנעפ ַא ןכַאמפיוא ןוא

 ,ייז וצ ּפָאק םעד ןקעטשנײרַא ןוא

 ,טינרָאג רעמ ןוא --- ןקערשרעביא זיולב ייז ןעמ טעװ

 .ןסיורד ןיא ןייטש םעד ןגעוו ןלייצרעד טינ לָאז ןעמ ןייש יו
 ,םיא ףא טפָאלש סָאװ ,םענעי ןופ ןוא

 -- רענעברָאטשעג ַא יװ סיוא טעז סָאװ ןוא

 .ןביולג טינ ייז ןלעוו

 ןרעױדַאב ןלעוו עקידלמיה ןגיוא טימ ןעיורפ
 ,טלייצרעד סָאװ ,םעד
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 עי ג ָא לָא ט גַא

 ,.רעירפ יו רענעש ךָאנ ייברעד ןעזסיוא ןלעוװ ןוא

 ןגיא עלעקנוט טימ ןעיורפ

 ,רעקירעגנוה ַא רעלטסניק ַא --- ןגָאז ןלעוו

 ,טסיזמוא טיורב ןייק ןעמענ טינ ליוו סָאװ

 ,רַאפרעד סעּפע רע טלייצרעד

 ,רעבָא רָאּפ עטלַא סָאד

 ,טינרָאג רעמ ןיוש ןעעז עדייב סָאװ

 ,בוט-םוי רעד ןיא ייז בילוצ סָאװ ןוא

 רעמינּפ ערעייז ףַא ןדלַאפ עלַא טימ ןרעטיצ ןלעוו

 ןרעדנַא םוצ סנייא ןגיובוצ ךיז ןוא

 ןגָאזכָאנ ןעמ טעוו ,ןגָאזריפ טעוװ ןעמ סָאװ ןוא

 ,ליו ןעמ זַא ,וליפא ןלָאמסיױא סע ךיז ןעק ןעמ

 -- ױזַא רעקיניײוװ-רעמ

 ;לרעטָאפ .טינ ךיז קערש :יז

 ;לרעטומ ,טינ ךיז קערש :רע

 ;לרעטָאפ ,טשינרָאג זיא סע :יז

 ;לרעטומ ,טשינרָאג זיא סע :רע

 ;לרעטָאפ ,ץלַא סָאד טייג טניו רעד :יז

 ;לרעטומ ,ץלַא סָאד טייג טניוװ רעד :רע

 ,לרעטָאפ ,טייג טניוו רעד

 ,לרעטומ ,טייג טניוו רעד

 -- טייג טניוו רעד

 ,ץלַא סָאד

 רעטסוש ןטימ גינעק םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ,ךיש ףַא סעטַאל רַאפ ןעמ ףרַאד ןלָאצַאב ,ץראווש עלָאמס יװ םינּפ סָאד ןוא טנעה יד
 ךיז ייב טשינ טָאה ןעמ ,ךיז טכַאמ'ס זַא רָאנ -- ץרַאה ןיא טנערב סָאװ דיל סָאד רעבָא
 .ירעיטַאמ-עיָאוװט-איצסארט -- .ירעיטַאמ-עיָאוװט-איצסארט

 ,ןייטש ַא ןריר וצ ,גיניק רעד ךיז טעב ,טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא ןײלַא גיניק רעד

 --- ןייג ךימ זָאל .ןגרָאמ ןלָאצַאב לעוו'כ --- -- טכַארבעג ןטכירַאפ וצ ךיש יד טָאה
 .ירעיטַאמ-עיָאװט-איצסארט ,ירעיטַאמ-עיָאוװט-איצסארט

 ,ןיוש רימ לָאצַאב ,רעטסוש רעד טיירש ,רעירפַא ןעמוקעג םותי ַא רעבָא זיא
 ,ןיורק יד גיניק םעד ייב ּפָארַא טּפַאכ רע ןוא --- ריט םייב ןייטש גיניק םעד ןעמ טזָאל

 ,ךיש עטעטַאלרַאפ יד טימ גיניק רעד טייטש ,ףייטש ןוא ץלָאטש גיניק רעד טייטש
 -- ךילּפ ןפַא ןיורק ַא טימ רעטסוש רעד ןוא --- ףייפ ַא ןַאב ַא יו רעטסוש רעד טיג
 ,ירעיטַאמ-עיָאװט-איצסארט ,ירעיטַאמ-עיָאװט-איצסארט

 טלעוװ רעד ןיא

 ,דילרעגנוה סָאד ןעמונרַאפ ןיוש טָאה רעװ

 ? טכַאנײב ,ּפעטס ןסייוו ןיא ,טגניז ףלָאװ רעד סָאװ

 ,דרע רעסייוו רעד ןופ טנעָאנ ןרעטש ַא יװ

 ,טייו רעד ןיא ץעגרע לרעייפ ַא טנייוו
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 ,טולב יו ,ןגיוא טימ ןוא זדלַאה ןטימ ןיהַא ןוא

 ,דילרעגנוה ןייז ּפעטס ןיא ףלָאװ רעד טגניז

 ;טלעוו רעד ןיא ףלָאװ רעד טסייה םייח טינ ןוא
 ,טלעוו רעד ןיא ףלָאװ רעד טסייה ןַאּפעטס טינ ןוא
 --- ,טלעוו רעד ןיא םייה עמערַאװ ןייק טינ טָאה רע ןוא

 ,לעפ ןייז ףַא רָאה עטלעטשעגפיוא יד זיולב

 ,דלָאג ןקיטולב סהנבל ןופ ןייש רעד ייב

 ,םיא םורא סיוא טעז םי רענעדלָאג ַא יו ױזַא ןוא

 -- -- -- טלעוו רעד ןטימ ןיא טײקטסוּפ עסייוו יד

 ,ביור ךָאנ ןעקנעב ענייז רעדילג יד ןוא

 -- -- .רעטצניפ רעד ןיא טכיל ךָאנ רעקידנברַאטש ַא יו

 ןייצ עסייוו ענייז יװ סייוו ןוא
 סױרַא םיא ןופ טערַאּפ סָאװ ,םעטָא רעד טנייוו

 -- -- -- .דלָאג ןקיטולב סהנבל רעד ייב |

 ,שרעדנַא ןעזעגסיוא טשינ ךָאד טָאה סוזעי ןוא

 ,םי ןופ ןלַאװ יד ףַא זיא רע ןעוו

 ,דלָאג ןקיטולב סהנבל רעד ייב

 ,עטקערטשעגפיורַא ,למיה םוצ ,ןגיוא טימ

 ןײלַא רענייא -- ןענַאטשעג

 ףלָאװ ַא ןופ ורמוא ןיימ

 יור ןיימ רעב ַא ןופ ןוא ףלָאװ ַא ןופ ורמוא ןיימ
 .וצ ךיז טרעה לײװגנַאל יד ,רימ ןיא טיירש טייקדליוו יד
 ,ליוו ךיא סָאװ ,טינ ןיב ךיא ,טכַארט ךיא סָאװ ,טינ ןיב ךיא
 ,ליּפש-רעביוצ סָאד ןיב ןוא רערעביוצ רעד ןיב ךיא
 ,ןײלַא ךיז טרעטַאמ סָאװ ,שינעטער ַא ןיב ךיא
 ןיטש ַא וצ ןדנובעג ,טניוו רעד יוװ רעקנילפ ַא
 ,טלעק-רעטניוו יד ןיב ךיא ,ןוזרעמוז יד ןיב ךיא
 ,טלעג ןדלָאג טימ טפרַאװ סָאװ ,טנַארפ רעכייר רעד ןיב ךיא
 ,טייז ַא ףַא לטיה סָאד ,טנַאּפש סָאװ גנוי רעד ןיב ךיא
 .טייצ יד ןיילַא ךיז ייב קידנפייפ טעבנג ןוא
 ,סַאב רעד ןוא לקייּפ סָאד ךיוא לדיפ יד ןיב ךיא
 ,סַאג ןפַא ןליּפש סָאװ ,יירד רעמזעלק עטלַא ןופ
 ןייש-הנבל םייב ןוא ,ץנַאט-רעדניק רעד ןיב ךיא
 .ןײרַא דנַאל ןעיולב ןיא טקנעב סָאװ ,רָאנ רעד ךיא ןיב
 ,זיוה ןלַאפעגנייא ןַא ייברַאפ ייג ךיא זַא ןוא
 ,סױרַא טרָאד ןופ טקוק סָאװ ךיוא טייקטסוּפ יד ךיא ןיב
 ,ריט ןיימ רַאפ ןסיורד ןיא קערש יד ךיא ןיב דניצַא
 ,רימ ףַא דלעפ ןיא טרַאװ סָאװ ,ענעפָא יד בורג יד
 ,טנערב סָאװ טכיל-טיײצ-רָאי ַא ,טכיל ַא ךיא ןיב דניצַא
 .טנעוו עטבױטשרַאפ-יורג ףַא ,סעטלַא ןַא ,דליב קערביא ןַא
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 ,קילב ַא ןיא טעמוא רעד -- ץרַאה סָאד ךיא ןיב דניצַא

 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ רימ ךָאנ טקנעבעג טָאה סָאװ

 ,דימ ןרעוו רימ טסייה סָאװ ,טכַאנ יד ךיא ןיב דניצַא

 ,דיל-טנווָא עליטש סָאד ,ןַאמוט-טכַאנ רערעווש רעד

 ,ךיוה רעד ןיא ןביוא טרָאד ,רימ רעביא ןרעטש רעד

 -- .ךיור ַא ,גנַאלקקָאלג ַא ,םיוב ַא ןופ ןשיור סָאד

 טניפיצרעמ לגיופ רעד

 תופשכמ עסייוו ןוא עצרַאװש ןציירד

 ןגיוא יד טלבַארגעגסױא ךיז ןבָאה

 ,טָאטש ןטימ ןיא טכַאנײב ןטכענ

 ,דָאר ַא ןיא ךיוה רעד ןיא ייז רעביא רָאנ

 ,טניפיצרעמ לגיופ רעקיטולב רעד זיא

 ,טניוולבריוו ַא ןיא רעייפ ַא יו

 ,ןגױלפעגמורַא
 ,טשטייטעגסיוא סָאד ןבָאה םימכח יד

 ןלעוו תוליח ןציירד לָאמ ןציירד זַא

 ,דנַאל רעזדנוא ףַא ןקורנָא ךיז

 טנַאװ עקידרעייפ ַא יװ ױזַא

 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 ןטָאש רעמוטש רענעגייא ןיימ רעבָא

 ,ןגױא יד ןיא טקוקעגניײרַא רימ טָאה סָאװ

 ,ןגיובעגוצ ךיז רימ וצ ךעלעמַאּפ טָאה

 !עניימ רעדירב ,ָא

 ,שטנעמ ַא ףַא טנייוו ןעמ יו ,דייר טימ ןוא

 ,טױט זיא סָאװ

 ,טיורטרַאפ קידנענייו רימ רע טָאה

 ,טכַארטעגסיױא סָאד בָאה ןײלַא ךיא זַא

 ,קנַארק זיא רימ ןיא לעז ענעגייא ןיימ לייוו

 .תופשכמ עסייוו ןוא עצרַאװש ןציירד יו

 ,גנַאגרעטנוא ןיימ ןופ רעייפ סָאד לייוו ןוא

 ,טניוולבריוו ןיא יו ,רימ ןיא ךיז טיירפ

 ,טניפיצרעמ לגיופ רעקיטולב רעד

 טכַארטעגסױא םיא בָאה ךיא סָאװ

 ,דָאר ַא ןיא

 ,טָאטש רעד רעביא רעייפ ַא יװ ױזַא

 .ןביילב טינ לָאזס לי ךיא לייוו
 ןיטש ַא ףַא ןײיטש ַא

 ןייגרעטנוא טעוװ יז סָאװ ,רעייפ םעד ןיא

 ,ךעלקעלג ענרעבליז יד טימ ץימדןצַאיַאּפ ןיימ ליו סע רעוו
 ןרעװ וצ ןלעפעג טוג זיא'ס זַא ,טניימ רע לייוו
 ,ךעלקעּפ טימ סמעזוב יד ןיא סרעלגומש יו סיוא ןעעז סָאװ ,רעבייוו רשפא
 ,גיונרַאפ ןטספיט ןיימ טימ ּפָא סָאד םיא ביג ךיא זַא ,ןסיוו רע לָאז
 .קױּפ ןיימ וליפא (רָאנ ףַאדַאב רע ביוא) םיא קנעש ךיא ןוא
 .ןרעה לָאז ןעמ ,ױזַא ןּפַאלק וצ יו ,סיוא םיא ןרעל ךיא ןוא
 ,רַאנ רעד רע זיא ןָא טנייה ןופ זַא ,ןעז לָאז ןעמ ןוא
 .רַאפרעד דובכ ןבעגּפָא םיא ןייא ןעמעו טלַאפ סע ביוא
 ,עלָאּפ רעטעשטַאקרַאפ ַא טימ ןוא םיהַא ןייגקירוצ לעװ ןילַא ךיא
 ןעמַאקעלַאיב ןופ ןרבק רעמערָא רעד השמ בר יװ
 עלָאמס טימ לסעפ ַא ייב טרָאד ןלעטשקעװַא ךיז לעװ
 ,יוג רעמערָא ןַא ןעמוק טעװ עס זַא ןוא ,ןטלַא םעד קרַאמ ןפַא
 ,ױזַא ןגָאװ ןייז טעּפירקס עס זַא ,ןעז לע'כ ןעמעוו ייב
 רימ ייב ןענעק רע טעװ ,המשנ יד רימ ייב יו
 ריפ עטקיטָאלברַאפ עלַא ,ןרימשמורַא רעדער יד
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 ןרָאפ רעטייוו ךיז ןוא ,ןשָארג ןבלַאה ַא רַאפ
 ןלעװ טעוו רע ןיהואוו טייהרעטנוזעג
 ,ןלעפעג םיא טעוװ עס ביוא ,וואסאס ןייק ןגָאז רימָאל
 .ןרָאמָאּפ ןייק רָאג יצ עילמערטס ןייק וליפא רעדָא

 טסיירט ןופ דיל סָאד

 ,עניימ רעגניפ עבָארג יד ,טנעה יד טליש ךיא

 ,טסיירט ןופ דיל סָאד רימ רַאפ טינ ןליּפש ייז סָאװרַאפ

 -- טסײה עס יװ טסייוװ טָאג סָאװ

 ,קיזומ ןָאפַאמַארג יו ,טנייוו הללק ןיימ ןיא ןוא

 :קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ טרעהעג בָאה'כ סָאװ ,דיל ַא

 עדרעווש יד רימ עגנַאלרעד ,לעעעטָאמ --
 .עדרע יד ,רַאַאַאי ןצרַאװש םוצ ,ןלעטשבַאַאַא לע ךיא טנוא

 ,רענעגיולפעצ טניװ ןיא זָאלבנפייז --- ןבעל ןיימ
 -- קערש יד ןרעװ-טלַא רַאפ סיוארָאפ געוו ןיא רימ ןוא
 ,קעלפ רעצרַאװש רעסיורג ןייא
 ,בָארג ןטסיופ יװ דלָאג ןופ ּפענק טימ --- לָאמַאטימ ןוא
 :ּפָאנק-לגרָאג םוצ זיב ,עטַאװ ןופ טסורב ַא טימ ןוא
 עדרעווש יד רימ עגנַאלרעד ,לעעעטָאמ ---
 ,עדרע יד ,רַאַאַאי עצרַאװש םוצ ,ןלעטשבַאַאַא לע ךיא טנוא

 ,רעטציא ןיוש ּפָאק ןיימ יינש ןוא סקַאװ םינּפ ןיימ

 ,ייווצ ןגיוא עיולב -- טינ רועיש קוביד ַא יװ ןוא

 .יטש ןוא ייג ךיא רָאנ ואוו
 ,ןייוו טימ זָאלג םייב זעשזד יװ ,לוק ןיימ ץלַא רעביא ןוא
 :ןײרַא טכַאנ רעטסיוװ ןיא רענעגושמ ףור יו
 עדרעווש יד רימ עגנַאלרעד ,לעעעטָאמ ---
 ,עדרע יד ,רַאַאַאי ןצרַאװש םוצ ,ןלעטשבַאַאַא לע ךיא טנוא

 יכ-יכ

 יכ-יכ לקילרַאק סָאד ןעילפוצ טמוק

 .ילפ-רעטַאלפ לגיופ-ןגרָאמ םעד ףַא

 .ןענייו רעטכיד םעד לקילרַאק סָאד טרעה

 .ןענ'ייל וצ עלעווירב ַא םיא רע טגנערב

 ,דנַאלױענוז ןופ עלעוװוירב סָאד זיא

 ,טנַאה רענ'גייא טימ ןיגינעק יד סָאװ

 ,ןבירשעגנָא רעטכיד םעד וצ סָאד טָאה

 .ןביז ןסורעג טרָאד םיא טקיש יז ןוא

 ,קילג ןייז ןופ רעטכיד רעד ףָאלש ןופ טדער
 ,קירוצ עלעווירב ַא טביירש רע ןוא
 ןבעגרעביא סָאד לָאז ןעמ טסייה רע ןוא
 ןבעל רעייט ןייז ,ןגינעק רעד וצ

 יכ-יכ לקילרַאק סָאד קנואוו ַא טיג

 ,ילפ-רעטַאלפ לגיופ-ןגרָאמ םעד וצ

 ןגרָאברַאפ וצ ךיז ךיג עדייב ןעילפ

 .ןגרָאמ ןטיור ןופ לדנקלָאוו ַא ןיא
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 וי 5 13 3 רע

 גנַאגפיואנוז

 ,זיוה ןיימ ןופ םיוצ ןעיולב םעד םורא

 ,זיוה םורַא ,ןיואוו ךיא ואוו ,םי םייב

 -- ,סיוא רבדמ רענעדלָאג ַא ךיז טײרּפש

 ,םיוזילמיה םוצ טעה זיב ךיז טײרּפש

 ףױרַא ןעמוק סנקלָאװ יד ןענַאװ ןופ

 ףיוא טייג ןוזנגרָאמ יד ןענַאװ ןופ ןוא

 ,דרע רעד רעביא טייקיטכיל ריא טימ

 .דרע רעד רעביא טייקיטכיל ריא טימ

 ? דרע ענעדלָאג ,ָא ,ךיא ןיב סעמעוו

 .דרע ענעדלָאג ,ָא ,ךיא ןיב רענייד

 טרעלקרַאפ ןוא טיירב ןוא ץרַאה ןיימ יוװ טסוּפ

 דילנגרָאמ םַאזנייא ןייד וטסנייוו

 ,טולב ריא טלייטעצ סָאװ ,ףױרַא ןוז רעד וצ

 .טוג ןוא טכערעג --- טולב ןדלָאג ריא

 ,טלעוו רעזדנוא ףַא ןעמעלַא וצ

 ,טלעוו רעזדנוא ףַא ןעמעלַא וצ

 ןגיוא ענייד

 ,טנעה עניימ רַאפ רימ ביגרַאפ ,ןוז ,ָא

 ,טנעה עסייוו עניימ רַאפ רימ ביגראפ

 ,טנערב סָאװ ,טולב ןדלָאג ןייד ייז ןיא

 ,םיוצ ןעיולב ןיימ ףַא יו ױזַא

 ,זיוה םַאזנייא ןיימ ףַא יו ױזַא ןוא

 סיוא ךיז טײרּפש סָאװ ,רבדמ רעד ףַא ןוא

 ,ץרַאה ןיימ םורַא ענעדלָאג ַא

 .ץרַאה ןיימ םורַא ענעדלָאג ַא

 ,םיוּב ַא רעטנוא עלעגיוו ַא ןיא דניק ַא יו

 ,םיובנשרַאק ןדנעילב ַא רעטנוא

 ,םיוצ ןעיולב ןיימ רעטנוא ךיז ךיא ליּפש

 ,טנעה ןוא ץרַאה ףַא טולב ןדלָאג ןייד טימ

 ,קנַאב ענדָאמ ױזַא ייבאד טוט רימ ןוא

 ,ךיז טימ ןוט וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא

 ,קנַארק ןברַאטש םוצ זיא ןבעל ןיימ ןוא

 .ךיז טימ ןוט וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא

 ,ןגיוא ענייד ךיא םיורט ןקלָאװ-טנװָא םייב
 ןגיובנגער רעטשרע רעד רימ ךיז טלָאמ
 .ענעדלָאג ךעלדניוו ןיא דניק לציפ ַא --- טלעו רעד ףַא

 ןעניימ וצ טכער זיא ףָאלש ןיא רימ ןעוו ,טכַאנייב
 .ןענייוו טפַאשקנעב ןייד ןיא ךיד רעה ךיא זַא
 .טינ ךיד עז ךיא ןוא ,ךיד ךוז ךיא סָאװרַאפ ,ייוו רימ טוט

 :רעדניק עניילק טנזיוט ןופ דיירפ יד רימ רַאפ וטסיב ירפ רעד ןיא רָאנ

 -- רעדניליצ ןייז ןופ ןואלק ַא יו ,ןגיוא ענייד ןופ סױרַא רימ רעביוצ ךיא

 ,ןזָאה ןוא סעקירוועוו ,סעקלַאיל

 .ןזָאלבנפיײז ןוא ךעלעגיופ ,ןביוט
 א
 א 8

 ,יורפ עקילייה יד ןוא ,יורפ עקילייה יד ןוא
 ;טנַאװ רעד ףַא םַאר ענעדלָאג יד ןזָאלרַאפ טָאה
 ,טנַאװ רעקיליײה רעד ףַא םאר ענעדלָאג יד
 ,יולב ןוא קידלָאג ןוא קיטולב זיא טנװָא רעד ןוא
 ,יורפ רעד בילוצ קנַארק זיא סָאװ ,לעז ןיימ יו
 .רעיורג רעד ּפָאק ןיימ ןגיוב ךיז לָאז
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 .ןעז וצ ןרעטש ַא ןייז טעוו'ס רעדייא ךָאנ
 ,ךיוה רעקילייה ןיא ןרעטש רעטשױע רעד
 ,ךיוה רעד ןיא ןייז ןדנואוושרַאפ ץלַא טעוו
  ףעװעג טינ לָאמנייק יװ ,לָאמנייק יו
 .ןעז וצ ןייז טעװ רעמ טינרָאג ןוא
 .רעיורג רעד ּפָאק ןיימ ןגיוב ךיז לָאז

 טנווַא

 -- טכַארטעג בָאה ךיא

 ,רָאי עניימ ןיא ןַאמ ַא --
 ? טכַאנרַאפ ןקיטסברַאה ןיא םי םוצ רעהַא ָאד םיא טיצ סָאװ

 ןעזעג ןיוש ךָאד רע טָאה ָאד רענייטש יד

 ? ףױרַא ןעמיוקספיש ַא ןופ ךיז טיצ סָאװ ,ךיור רעד םיא זיא סָאװ ןוא

 טדניוװשרַאפ סָאװ ,ןקלָאװ רעד םיא זיא סָאװ ןוא

 ? למיה ןופ םיוז-ברעמ םייב
 ,ןייג רדח ןיא ןָא טביוה דניק ַא

 ןכַאמ הכרב ַא סיוא םיא ןעמ טנרעל
 .טלַאה רע סָאװ ,לטנעה ןיא טיורב לקיטש םעד ףַא

 ,רָאי עניימ ןיא שטנעמ ַא סיוא טנרעל רעבָא רעוו

 ןיילַא ןײגוצמורַא
 םעד ןגעוו ןגָאלק וצ ךיז ןוא
 ? ןקיטכַאנ םעד םיור ןיא טעז רע סָאװ ,לבענ םוצ

 ? רע יװ טנייוו סָאװ ,טניוו םוצ
 סױרַא םי ןופ טצנַאט סָאװ ,םיוש ןסייוו םעד וצ ןוא

 ?ץנַאטנטױט ןקיבייא ןייז
 -- וד ורמוא ןיימ ,ילעגניג ,ָא

 ןטלַא ןַא דרעוש ַא ףַא רעװַאשז יװ
 ;רעדילג עניימ ףַא טײקמַאזנייא יד טגיל
 ןברַאטש םוצ קנַארק זיא סָאװ ,לגיופ ַא סױרַא טסענ ןופ יוװ ןוא

 | ,.טכַאנ יד רימ ףַא טלַאפ

 ןײלַא ךיז וצ םעד ןגעוו ךיא דייר קיבייא ןוא
 ,רעטצנעפ םענעפָא םייב טניוו םוצ רעקיליײה ַא רַאנ ַא טדער סע יװ
 ןשָאלרַאפ טכיל סָאד םיא רפס םייב טָאה סָאװ ,טניוו םוצ

 יוד רעקיוה

 ןעגנילק סָאװ ,דייר יד רימ ןבָאה ,המשנ ןיימ ףַא וד רעקיוה

 ,טכַארבעג טסיירט ןייק טינ לָאמנייק ;ןייש-הנבל ןיא טעמוא

 ,ןסיררַאפ ּפָאק ןטימ ,ךיא לעװ קיבײא ףא ױזַא רימ זיא טוג

 .טכַאנ רעד ןיא ןעיאװ ,ןענייוו .ןייז וצ רענעלַאפרַאפ ַא
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 ןצרַאװש ַא טנוה ןסיורג ַא וצ ,עיָאװ ךיא יװ ,ןרעה ךיא לעוו
 ןייז ךעלנע טלָאמעד לעװ ,ןייוו ךיא יו ,ןרעה ךיא לעוו

 ,המשנ ןײמ ףַא וד רעקיוה ,ןפרַאד טינ דייר ןייק רעמ ךיא לעוװ

 ,ןייש-הנבל ןיא טעמוא ,ןייֵלַא ךיז ןליּפשרַאפ וצ

 ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד

 ,גרַאב ןרעטנוא ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד ,גרַאב ןרעטנוא ןײגרעטנורַא טעוװ ןוז יד
 .ן'ילפוצ עװַאּפ ענעדלָאג יד ןעמוק טעװ .ןייגוצ עביל יד עליטש ַא ןעמוק טעװ
 ן'ילפוצ עװַאּפ ענעדלָאג יד ןעמוק טעװ ןייגוצ עביל יד עליטש ַא ןעמוק טעװ
 ןיהַא עלַא זדנוא יז טעװ ןעמענטימ ןוא ייטש םענעדלָאג ַא ףַא טציז סָאװ ,טעמוא םוצ
 .ץיצ טעװ טפַאשקנעב יד ואוו ,ןיהַא ןיילַא םענייא ךיז רַאפ טנייוו ןוא

 ,גרַאב ןרעטנוא ןיײגרעטנורַא טעװ ןוז יד
 ,ויל"ויל ןעגניז טעװ ןוא טכַאנ יד ןעמוק טעוו
 ןיל יל ןעגניז טעװ ןוא טכַאנ יד ןעמוק טעוו
 וצ ןיוש ןלַאפ סָאװ ,ןגיוא יד רעבירַא
 ור רעקיבײא ןיא ןפָאלש וצ

 גנוטכיד

 ןענַאװ ןופ טינ סייו ךיא -- ץעגרע געװ ַא ףַא

 .גנַאל ןוא םוטש ןטייר ןשטנעמ ךיא עז

 ,רעלגָאװ יד ןופ דרע עבלַאה ַא -- טייוװ ןוא

 ,גנאזעג ןוא גנַאג רעייז ךיא רעה

 ,רעיולב רעד רימ רעביא למיה רעד ןוא
 ,ייז רעביא טרָאד רבדמ ןיא יװ ,ליטש זיא
 -- סנטייו ןופ טכַאניײב יו -- רימ ןיא רעיורט ןיימ רָאנ
 .ירשעג ַא סױרַא ךייט ןטימ ןופ

 ,רעביא ךיז טמלצ רעטסגרע רעד -- יױג ַא
 ,ןיילַא ךיז ןיא סנױזַא טרעה רע ןעוו

 ,רעטצניפ ןוא טרַאה ןיב טייקמורפ ןיימ ןיא ךיא רָאנ
 .ןייטש רעד סנּפָאקוצ רימ רעטנוא יו

 ,רעקעלג עסיורג עריא טימ טָאטש יד

 ,טלַאשעגניירא רימ ןיא רעוװַאשז ריא טָאה

 -- ןטליופעצ ַא ןָאּפש ַא ןופ ור יד זיא ור ןיימ ןוא

 ,דלַאװ ןטקַאהעגסיוא ןא ןופ טביילב סָאװ

 ,ןעמיוק ַא ןופ ךיור רעד יװ ,דמערפ רימ זיא ןוז יד
 יילפ םוצ רימ רעביא ףיוא ךיז טביוה סָאװ
 ןסערפעגפיוא ךימ טָאה ,ףָאש ַא ףלָאוװ ַא יו
 .ימ ןוא שינעלבירג ענעגייא ןיימ
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 ,עניימ ןגױא יד רימ ןענעז רעטש ַא ןוא
 ,רָאי עלַא טניז ָאד טייטש סָאװ ,גרַאב רעד יו
 ,זגורב זיא רימ ףַא טכירק סָאװ ,גילפ יד ןוא
 ,רָאה עניימ ןיא טניוו רעד יו ױזַא

 ,זָארגדלַאװ ןיא לגיופ רענעסָאשעגרעטנוא ןא יו
 ;טברַאטש ןוא קנַארק זיא סָאװ ץלַא רימ ןיא טנייוו
 -- טינ טעז ןעמ סָאוװ ,דנואוו ַא זיא ןבעל ןיימ

 ירדנ לכ

 ַאבמַאכַארַאק ןופ ןואלק רעטלַא רעד
 .עװַאק רעד ןיא סעלעביצ ןקָארבנײרַא טגעלפ
 סָאד רימ ךיא לייצרעד --- ,קיטעמוא זיא רימ
 ,רעטצניפ רעד ןיא "ירדנ לכ,, ןוגינ םעד טימ

 ןגיוא עכעלטיור יד טימ סָאה רע ענדָאמ יו

 ;לּפעט םענעמייל םעד ייב טלטניּפעג

 רע טָאה לפעל םענרעצליה ןטסָארּפ ַא טימ

 .ןסעגעג עוװַאק טימ סעלעביצ יד

 ,רעטצנעפ ןיא ןגער-טסברַאה ,געט ןביז ןוא
 ןענָאמרעד טינ טױט ןָא ױזַא ןענעק
 ,טרעמָאיעג טָאה סָאװ ,טײקמערָא יד יו
 .טרעמָאיעגסױרַא ּפוז ןדעי ןייז ןופ

 .טברַאקעגנײרַא טלעוו רעד ןיא דנואוו ַא

 ןעגנַאגעג ןענעז תובא יד ואוו ,ןייג לעוװ ךיא
 --- .לפעל םוצ טגָאזעג ליומ ענעּפָא סָאד טָאה
 ןטרָאד ןיוש ךיוא זיא אקיײלַאב בייוו ןיימ
 .ןעגנַאגעג ןענעז תובא יד ואוו ,ןייג לעװ ךיא

 לפעל ןפַא עלעביצ ךעלקיטש יד
 ;לרעּפ ענעכָארבעצ יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה
 ןטלעגרַאפיקַאבַאט ןָא ךיוא טנָאמרעד ןבָאה רָאנ
 ,לבמיצ ַא ףַא רעגניפ ערַאד

 ןלייא ןביז לָאמ ןביז ןופ דיילק ַא ןיא
 ןתח ריא טצנַאטעג ןגעקטנַא אקיײלַאב טָאה

 ,ַאבמַאכַארַאק ןופ ןואלק ,וטסנייוו סָאװ |
 .ןוגינ-ירדנילכ ןיימ זיולב ךָאד זיא סָאד

 ,םערַאװ זיא לּפעט-עװַאק ענעמייל סָאד

 ; ןרָאבעג-דנילב זיא סָאװ ,ץרַאה ןיימ יו ױזַא
 ,עטקָארבעגנײרַא יד ,עלעביצ יד ןוא

 ,רעטצניפ רעד ןיא טעמוא ןיימ יװ ,ברַאה זיא

 ור ןוא ןוז למיה גרַאב

 ,טלעוו רעד רעטנוא ץעגרע ,טלעו רעד רעטנוא ץעגרע
 ,רעווש לגרָא ןא יו טמורב סָאװ ,ּפמוז ַא ןיא
 ,רעב ַא יװ ,סיורג ןוא ןיורב ,עבַאשז ַא טציז
 ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טלקָאש יז ןוא
 ,רעמ רשפא ךָאנ ןוא ,רָאי טנזיוט ןיוש
 ,רעהַא ןוא ןיהַא
 ,רעהַא ןוא ןיהַא
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 ,םיוב ןכױה א ףַא טלעו רעד רעביא ץעגוע
 ,קנַאלב ןרעטש יװ ,טענױזַא ןגיוא טימ

 ,קנַארק ןוא דימ טמולח סָאװ ,לגיופ ַא טציז

 ,גנַאז רענעדלָאג ַא ףַא גילפ רעקנַארק ַא ןופ

 --- גנַאל רָאי טנזיוט ןיוש ּפָאק ןייז טגיוב רע ןוא
 ,גנַאז רענעדלָאג רעד וצ

 ,גנַאז רענעדלָאג רעד וצ

 ,טלעוו רעד רעביא ,רעטייוו וד למיה ,ָא
 טיירש ןוא טנייוו ,טייקנריולרַאפ ןיימ יו

 .טייוו רעקיטכיל רעד רעביא טייקליטש ןייד

 ,דייז ןוא דלָאג ףַא יו ױזַא ,ןוז ןייד ןוא

 -- טדיינש ןוא טגניז סָאװ ,ּפרעס םעד ןופ ףרַאש רעד ףַא
 ,טייוו רעקיטכיל ןייד ןיא

 .טייוו רעקיטכיל ןייד ןיא

 עטעג טנעמונָאמ

 ןייטש ןפַא ָאד רעטכיד-טלעוו ןיימ ,ריד קנַאד ַא

 רימ טָאה יורפ עביל ןַײמ זַא ,טנָאמעד טסָאה

 --- ריּפַאּפ-וװירב ןעגנערבטימ טגָאזעגנָא

 .ןיילא ןזָאל טינ דניק רעזדנוא ןעק יז לייוו

 ,ךיש ענרענייטש ןיא ,ךיא עז ,ןָאטעגנָא טסיב

 ,טכַאד רימ --- ענױזַא םידגב ןיא ךיוא ןוא

 ,טכַארט ךיא רָאנ --- ייז ןופ טייקנייש יד טינ טרַא ךימ
 ,ךיז יז ןטלַאה יצ ןוא ,ןייג ייז ןיא ןעק ןעמ יצ

 ,ןלױז-ָאטנילקעמ טימ ךיש רָאּפ ַא יג ךיא
 ,רעב-ףעזָאי לּפמעטש-קירבַאפ ןזיוה עניימ

 ,רעק ַא ךיז טיג ןעמ םיוק -- טינ ןגױט ייז רָאנ
 -- ןליוה ַא טימ םורַא טייג ןעמ ןוא ,סעװרָאב ןעמ זיא
 .רעטכיד רעסיורג ןיימ --- ןליוה ַא טימ

 טדערעג עקַאט טױרבטנוװָא םייב ןטכענ בָאה'כ

 ,ריד ןוא רימ ןגעוו יורפ רעביל ןיימ טימ

 ;רימ ףַא גרָאז טימ טקוקעג טָאה יז רָאנ
 .טערב ַא יװ ,רַאד סיוא ךיא עז ,טינ סע ךיא ---

 ןעזעג טנייה ךיד בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ריא לעוו'כ
 ,ָאד ןײגמורַא ךָאנ לייוו ַא רָאנ זומ ךיא

 ,ָאלב ןוא ןיורב ןצנַאגניא ןעזסיוא זומ ךיא
 .ןעוועג טפול ףא ןיב ךיא זַא ,ןביולג לָאז יז

 ןפָארטעג ךיד בָאה ךיא יװ ,ןלָאמסױא ריא לעוו'כ

 ,טנעה ןוא לסקַא ענייד ףא ָאד יינש םעד טימ-

 טדנעוועג ןגיוא יד טימ טסייטש וד יװ ךיוא ןוא
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 } י ג ָא לָא ט גַא

 -- ןפָאלש ךיז טגייל ןוז יד ואוו ,ןיהַא למיה םוצ
 .סָאװ-טָא --- ןפָאלש ךיז טגייל

 ,ףױרַא ָאד ןייטש ןפַא טסיב וד סָאװ בילוצ
 .שינעטער ַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז ךיא לעװ

 שיט ןפַא לָאמוצ ןעק ךיא ,ןײלַא ךיא
 ,ףיוא טינ ךימ טביוה ןעמ ביוא --- ןכירקפיורַא טינ
 ןיוש ןלַאפעגרעטנורַא לָאמניײא ןיב ךיא
 ,טנעה יד ןיא ּפמָאל ַא טימ אקוד ןוא
 ,טנעקרעד םיוק םעדכָאנ ךימ טָאה ןעמ
 ,ןיורק ַא יװ טקנַאלבעג טָאה ּפָאק רענעלָאװשרַאּפ ןיימ
 ןדלַאװג טכַאמעג טָאה יורפ עביל ןיימ ןוא
 ,טנעה ןוא סיפ עטנוזעג טימ שטנעמ ַא
 ,טנעוו יד ףַא --- טגָאזעג יז טָאה --- ןכירק טינ ףרַאד
 ,ןטלַאה ךיז ךיוה רעד ןיא ןעק ףַא ןַא רָאנ
 .סָאװ-טָא --- ןטלַאה ךיז ךיוה

 -- ריד ףַא ןייז זייב טינ לָאז יורפ עביל ןיימ רָאנ
 ,טרעלקרַאפ ךיז טסָאה וד טול זַא ,ןגָאז ךיא לע
 ,דרעפ ַא טימ דרעוװש ַא טפרַאדעג זיולב וטסָאה
 ,ריציפָא ןַא יװ ןייש ןעזסיוא טסלָאז וד
 ינש ןכרוד טייר רע ןעוו ,טסירּפ ַא יו ,רעדָא
 ,ךיוא ןטייר ייז -- ,טברַאטש סָאװ ,ןקנַארק ַא וצ
 .ךיוב ןפא טנעה טימ םלצ ַא ןטלַאה ייז רָאנ
 ןטלַאהעג לָאמַא טָאה'מ יװ ,ךימ טנָאמרעד סָאד
 | ןעוועג ןיב ךיא .רימ רעביא קַאה ַא
 ןעשעג זיא סָאד ןעוו ,דניק ַא רָאג ךָאנ
 ןטלַאּפש ןברַאש םעד רימ טלָאװעג טָאה יוג רעד
 ,סָאװ-טָא --- ןטלַאּפש ןברַאש

 ,ןופרעדנופ טלייצרעד ןיוש יורפ רעביל ןיימ בָאה'כ

 .ןײגנריצַאּפש םייב ןפָארטעג טָאה'ס

 ןיטש ַא ףא ךיא בָאה ןעמַאמ ןיימ ןופ טנַאה םייב
 ןוז רעד ןגעקטנַא טגנעה סע יװ ,ןעזרעד

 טולב םיא טייג עס סָאװ ,ןטרָאג ןיא שטנעמ ַא

 --- ,ּפָאק ןייז ןופ ןוא סיפ ןוא טנעה ןופ
 ,ּפָארַא ליו רע יוװ ,טנייוװעג טָאה רע לייוו ןוא

 ,טוג רעייז טנעקעג ךיא בָאה ןרעטעלק ןוא

 .ןביױא טרעטעלקעגפיורַא ךיא בָאה
 ןיטש ַא ףַא שטנעמ ַא רָאנ .ץלַא ןיוש ךיא סייוו טציא

 ןײלַא םענייא םיא עז ךיא ןעוו ,סיוא ךיא דיימ

 ןביולג טינ רעמ םיא ךיא ןעק ,רע טנייוו ןוא

 ,סָאװי-טָא --- ןביולג טינ רעמ
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 ,לָאמַא ןענייוו ךיז טליוו רימ ןעוו ,סייוו ךיא
 ,טרעקרַאפ רָאנ --- ךיוה רעד ןיא ןייז טינ ךיא ףרַאדַאב
 ,דרע רעד ףַא ,זיא טינ ואוו לקניוו ַא ןיא
 --- לוק א ףא ןייוו ךיא ןוא ןייא ךיז ךיא גיוב
 .ייברעד קירביא רימ ןצנַאגניא זיא ןוז יד ןוא
 ,טכַאנײב לפרעד ַא ןופ הפירש ַא
 ,טכַארט ךיא סָאװ לטעטש ַא ןופ רָאג רעדָא

 ,יילב יװ ּפָאק ַא טימ ,גונעג רימ רַאפ זיא
 ,ןציזוצּפָא ןצנַאג ַא תעל-תעמ ַא
 ןייא ךיא םענ -- ןופרעדנופ קנַארק ךיא רעוװ ןוא
 ,ןייז טינ לָאז סע סָאװ ןגָאמ םוצ
 ןציוװש ןענעק וצ סעּפע ךיוא לָאמַא ןוא
 ,סָאװ-טָא --- ןציווש ןענעק

 ,יורפ ןיימ ןגערפ רימ ייב טעװ סע ביוא רָאנ
 ,ךיז ןופ ןרעה טינ טזָאל וד סָאװראפ
 ,ךיד ןפורעג בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךיא לעװ
 ױזַא יווװ וליפא ריד טגָאזעג ןוא
 ,טרעהעג טינ טסָאה וד רָאנ --- ,ןײגוצרעטנורַא
 ,ךיוה רעד ןיא ריד םורַא זייא סָאד טינ ןעוו ןוא
 ךיוא רשפא ךיא טלָאװ ,טכַאנרַאפ טינ זיא'ס ןוא
 ,טרעלקעג בָאה ךיא זַא רָאנ .ןכָארקעגפױרַא
 עטיור יד עניימ ןשָאלַאק יד םעד בילוצ
 ,ריא ךיא גייוושרַאפ סָאד --- ןָאטוצסיױא
 ,רימ וצ תונעט טָאה ןוא ,סיפ עניימ ןעק יז
 עטיוט ןופ יו טלעק ַא --- יז טגָאז --- יז ןופ טעייוו סע
 ,סָאװ-טָא --- עטיוט ןופ יו

 ריא רַאפ ןגייוושרַאפ יאדוא ךיוא לעוװ ךיא

 דיירפ ןייק ריא לע ךיא ,ןטױר םעד ,לגיופ םעד

 טיירק ןוא ךיז טזיול רע סָאװ ,םעד טימ ןפַאשַארפ טינ

 ,ריד רעביא גנַאגרעטנואךןוז םַאב --- רעוא ןייד ףַא

 -- .ףָארטש עטסיזמוא ןרָאּפשנײא ךיז ןוא
 ריפַא זָאנ ןופ ןלָאמ טינ ךיוא ךיא לעװ

 ,ריד ַאב גיוא ןופ רָאנ --- עז ךיא סָאװ ,רערט ןייד

 ,ףָאלש ןופ דניק ַא יו ,טסנייוו וד ןגָאז לעװ ךיא

 ןשָארג ַא טימ טָאה סָאװ ,דניק ַא יװ רעדָא

 --- טכַארטרַאפ ץצגרע םיא ןוא ,ךיז טליּפשעג

 טכַאנײב טנייו ןוא טייטש סע יװ רָאג רעדָא

 --- ןשָאלרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןרעטמַאלירדח ַא טימ

 ,סָאװ:-טָא --- ןשָאלרַאפ ךיז
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 ,לייא ךיא סָאװ ביגרַאפ ןוא --- ָאז-ָאז --- טציא ןוא

 ,טלעק ןופ ןגיוא יד ןיוש רימ ןרערט סע

 טלעטשַאב טיילעגנוי ייווצ טימ .ךיז בָאה ךיא ןוא

 ,לימ ריפ יירד ַא ןענַאד ןופ רעלעק ַא ןיא

 ,דרע יד יו ץראווש עקַאט ןענעז ייז ןוא

 ! ךס א ןעמיורט ןוא קיניײוװ ןסע ייז לייוו

 ,ךַאפ רעזדנוא ייב ךיוא ןטעברַא יז

 ,דרעב ןסקאוו עלַא ןזָאל רימ ןוא

 .עטיור רימ ייב -- עצרַאװש ןסקַאװ ייז ייב

 ,רעכיג לסיבַא ןסקַאװ ערעיײיז

 .רעכיו ַא טייג סע ןעוו ןיוש ךיז ןזָאלב ןוא

 ,עטיוט ַא טגנעה יז --- ןָא קוק -- ? עניימ

 .סָאװ-טָא -- עטױט ַא טגנעה

 "טכַאנ ַא; עמעָאּפ רעד ןופ

 -- טסוליסנבעל יד :לייט רעטרעפ --- ,סיוא ןעמָאנ ןיימ לוק ַא טפור

 ,טסוּפ ןוא טרָא סָאד זיא קידייל סירַא דרע רעד ןופ ןעגנירּפש

 -- דיל עבלַאה ַא :ליײט רעטפניפ ---  ,ליוה טעקַאנ ,רעבייוו ןביז

 .טינ רענייק סָאד ייז ןופ ליוװ .ליוק יו רעמינּפ טימ ןוא

 -- ךורעגיקַאבַאט :ליט רעטסקעז ,טיור-רעייפ ןגיוא טימ ןוא

 .ךולפ א סיוא עלַא ןעיירש ;טיוט ןיב ךיא יוו ייז ןקוק

 טיה לסניב ַא :לייט רעטעביז --- ,ץרַאװש-ןבָאר לגענ טימ ןוא

 -- טיט ןרַאפ ארומ טימ לופ ,ץרַאה ןיימ סױרַא ייז ןסייר

 ,םענ ַא לייט םעד ייז ןעוט ,לייא ןיא סע ןדיינשעצ ןוא

 ,םעד ףַא ןָא ןעײּפש ייז ןוא :ליײט ןביז ןלייצ ייז ןוא

 ,לָאמ ןביז ענייא עדעי --- גיוו ןיא דניק סָאד :ליײט רעטשרע ---

 .לוק ןפַא ןעיירש ייז ןוא ,קירוצ ןיירַא ייז ןפרַאװ

 ,ךיז ןעיירד ןוא ייז ןעיירש -- געט-טנגוי יד :לייט רעטייווצ ---

 .ךיג לדער ןיא ,טניוו ַא יוװ .קעוַא טניה וצ ייז ןעקנעש

 ,טיור:רעייפ ןגיוא טימ ןוא -- שינעקנעב יד :לייט רעטירד ---

 .טיױט ןיב ךיא יוװ ,ייז ןקוק .שיט רעטניהַא ייז ןפרַאוװ

 שינעטסיו רעד טיול

 שינעטסיוו רעד טיול

 ,םורבעג ןשהיח ןקירעזיה םעד טיול ןוא

 ,טרָאד רבדמ ַא זיא'ס זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 בייל רעטלַא ןַא טכירק סע זַא ןוא

 ,קנַארק יא רע לייוו ,םורַא זלעפ ַא םורָא
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 ,טרָא ןַא טכוז רע לייוו ןוא

 .ןברַאטש ןגיילרעדינַא ךיז ןענעק וצ

 ,טָאטש עטסוּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ןתמא רעד ןיא רָאנ

 סיפ ןוא טנעה ףַא זיא סָאװ ,םענעגושמ ַא סימ

 דָאר ַא ןיא ןכָארקעגמורַא

 ,םענעלַאפעגנייא ןַא זיוה ַא םורַא
 ,םיא רעטניה ןופ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,סָאד ןוא
 ,קירטש ַא ףַא ןברַאש ַא ןעוועג זיולב זיא
 .ןדנובעגוצ ןטניה ,םענייז לטרַאג םוצ

 םייה ןיימ ,ווָאשטַאלז

 ,טָאטש ןיימ ,םייה ןיימ ,וד ,ווָאשטָאלז ,ָא
 ,דָאב ןוא לֹוש ןוא ץיּפשרעטסיױלק ןייד טימ
 ,קרַאמ ןפַא סעקרעציז עניד טימ ןוא
 ,ּפָא ךיז ןסייר סָאװ ,ךעלדיי ענייד טימ ןוא
 ּפָארַא טמוק סָאװ ,רעױּפ םעד ףַא טניה יו
 --- גרַאב רעװָאסַאס ןופ רעייא לשיוק ַא טימ

 רימ ןיא ףיוא טכַאװ גנילירפ ןיא ןבעל סָאד יו
 -- .ריד וצ טפַאשקנעב לסיב םערַא ןיימ
 .וָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 טייהרעטקנעברַאפ ךיז ןָאמרעד ךיא זַא רָאנ
 טײג רע יוװ ,טרָאּפעּפַאר דיגנ םעד ןָא
 ןײרַא לוש ןיא ךיוב ןבָארג ןייז טימ
 ,קַאמורפ םעד ,סלעליה עיַאש ןָא ןוא
 קַאז ַא ןיא ריזח ַא יװ ,טלָאװ סָאװ
 --- ןייש ריא טימ ןוז יד וליפַא טפיוקרַאפ
 ,רימ ןיא ןייגסיױא לָאז סע ,גונעג סָאד זיא
 -- .ריד וצ טפַאשקנעב ןיימ ,טכיל ַא יו ױזַא
 .וָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 : טנַארפ םענעי ןופ השעמ יד ךיז טלייצרעד יו
 גנַאלױזַא טכַאנרַאפ לָאמנײא טָאה רע

 דנַאנַאכָאנ
 ןוז רעד םורַא םיכאלמ ןעזעג
 ,קַאה טימ יג ַא ,רוכיש ַא םיא טָאה עס זיב
 ,קַארפ ןרעטנוא ןָאטעג רָאפרַאפ ןימ ַאזַא
 ןברָאטשעג טינ רועיש ,ךעבענ ,זיא'ר זַא

 --- ןופרעד
 רימ ןיא האנש ןיימ זיא קַאה רעד טימ יוג רעד
 ---,ריד וצ ךיוא ,בילוצ םיא ןוא ,ןדייז ןיימ וצ
 .וָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 טכַארט ךיא זַא ,תודע ןַא זיא דרע ןייד
 .סיוא טינ

 זױה ןופ ןעמַאמ ןיימ טָאה עדייז ןיימ ןעוו

 ,ײצילָאּפ רעד טימ טלעטשעגסױרַא
 ,סיפ יד טימ טיירב רעד ןיא עבָאב ןיימ טָאה
 ,סיז-קינָאה ױזַא רועיש טלכיימשעג
 ייווצ רענלעז ןשיווצ טייטש סָאװ ,עסקיש ַא יו
 ,רימ ןיא האנש ןיימ ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאפ זַא
 ,ריד ןָא ןוא ריא ןָא טנָאמרעד ךימ טָאה סָאװ
 .וָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 דָאב ןיא ןדיי עטעקַאנ עלעקפוק ַא יװ
 דָאר ןיא ןעמ טָאה ,ןטירברַאפ ַא םורַא
 טעלגעג ךיז דרעב יד ןוא ,ּפעק יד טלקָאשעג
 ,קעּפ ענעפרָאװעגסױרַא יד םורַא
 ,קעז ןיא סעכעבעב ןוא סעטַאמש ןוא
 -- טעב לקיטש םענעכָארבעצ םעד םורַא ןוא
 ,רימ ןיא רעטציא ךָאנ טנייוו עמַאמ ןיימ
 --- ,ריד ןיא למיה ןייד רעטנוא טלָאמעד יו
 .װָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 .טלעוו רעזדנוא ךָאד זיא ךעלרעדנואוו רָאנ
 ,דלעפ ַא רעביא ןגָאװ ןוא דרעפ ַא טימ
 ןַאב רעד וצ סױרַא ךיז ןעמ טּפעלש
 קעװַא רעדלעפ רעביא דש ַא יװ ,טילפ סָאװ
 ,קעדנשיוצ ַא טימ ףיש ַא ףַא טגנערב יז זיב
 ---ןוַאטנוַאד קרָאי-רינ ןייק רעבירַא טריפ סָאװ
 טסיירט עקיצנייא יד עקַאט סָאד זיא

 ,רימ רַאפ שטָאכ
 ,ריד ןיא ןבָארגַאב טינ ךימ טעװ ןעמ סָאװ
 .וָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ
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 } י ג ָא לָא ט 3 ַא

 ןגָאלש רעגייז םעד ףלעוװצ ךיא רעה

 "ףדייז ןיימ , : טערטרָאּפ ןופ

 םעד ףלעוװצ ךיא רעה
 .ןגָאז םילהת םוצ ףיוא ךיא ייטש

 -- .,ןגעוו עטסיוו ןביז ךיא עז
 ןגעקטנַא טרָאד ןופ רימ ןצנַאט
 ,עטיוט ,עטלַא ,רעבייוו ןביז
 עטר ךעלבייה טימ ּפעק יד ףַא

 ,ענירג רעדמעה ,רעבייל יד ףַא
 .עניד ,עגנַאל ,ענירג רעדמעה
 ךרוד ןוא ךרוד ךיא עז
 ןצנַאט סָאװ ,סיפ עמורק ער'ייז
 ןריט יד וצ ןפיול ךיא ליוו
 ןריר טינ טרָא ןופ ךיז ךיא ןעק
 ןעיירש לארשי עמש ךיא ליוו
 ,ןעײרפַאב גנוצ יד טינ ךיא ןעק
 ארוב םעד וצ רעביא ךיא ביג

 ךעלעדיי עטיור יד וצ

 ןגָאלש רעגייז

 ' ,ןצנַאגניא

 ארומ טימ ןוא .המשנ ןיימ
 ןרעו טעוװו ףוס רעד סָאװ ,ךיא טרַאװ
 ןרעהרעד יירק ַא ןָאה ַא טזָאל
 ,רעבייוו עטיוט יד ךיז ןסייר
 ,רעבייל יד ןופ רעדמעה ער'ייז
 ,רענעה יד יװ ןעיירק ייז ןוא
 .רענעט עדליוו-הנושמ טימ
 ,למיש יװ ןירג רעליימ ןופ ןוא
 למיה םוצ סױרַא ייז ןקעטש
 ,ןעגנַאלש ןופ ּפעק ,ןעגנוצ ןביז
 ןעגנַאלק-רעטסיולק יו ,שטעּפ טימ ןוא
 ןטניה ןיא ךיז עלַא ןשטַאּפ
 ,ןטניוו ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןוא
 ,ןגָארטעגּפָא ךיז ייז ןבָאה
 ,ןגָאזםילהת םוצ ךיז ךיא םענ

 ןעמ טייר עלעגניי ,ךעלעדיי עטיור יד וצ

 ,טכַארבעג בָאה ךיא סָאװ ,ָאד לדרעפ םעד ףַא |

 ; טכַאנײב ןיהַא ןטייר ךיוא ןעק ןעמ
 ; טכַאמרַאפ ןרעיוט יד ןטרָאד ןענעז טכַאנײב רָאנ

 ,ןיישנגרָאמ ןיא טייר ןעמ רעסעב זיא

 ןײרַא דנַאל ןיא ייז וצ ליוו ןעמ ןעוו

 ;רענייר ַא ןיהַא ןעמ ףרַאד ןעמוק רָאנ
 ,ןײלַא ןטייר טינ ,עלעגניי ,רָאט
 ןייג טעװ טייז ןייז ייב עמַאמ יד
 ,ןיילק ןוא סייוו ,עלעטשרעב ַא טימ ןוא
 יוט טימ ןוא ,ךעלעדנייצ יד ןשַאוו םיא
 .יולב ןענעז סָאװ ,ךעלעגיוא יד

 ,ןגלָאפ גנידצלַא טעוו עלעגניי זַא ןוא
 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןייג ַאּפַאּפ טעװ
 ,טייר עלעגניי סָאד ןיהואוו ןעיירש ןוא
 :טײל עטוג ןרעדנואוו ךיז ןלעוו
 ןישנגרָאמ ןיא ,סניילק ַאזַא ,עז ,רָאנ עז --
 ןײרַא דנַאל ןיא ךעלעדיי עטיור יד וצ
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 עי גָא לָא ט נָא

 ,ןסע ןטעב טעװ עלעגניי זַא ןוא
 טױה רעד טימ ךעלעבלוב ןקַאב ןעמ טעװ
 ,טיורב ןקַאב טע'מ ןוא ,דלעפ ןיא רעייפ םייב
 ,טיור רעייפ יװ ,לּפע טימ ןסע טע'מ ןוא
 ,סָאװ ןסעּפָא טעו לדרעפ סָאד ךיוא ןוא
 .זָארג ,עלעגניי םייב טנַאה ןופ ןסע טע'ס

 ןעגניז טעװ טייר סָאװ עלעגניי זַא ןוא
 ; דיילק ַא טימ ןיורק ַא ןָאטנָא ןוז יד טעװ
 דיירפ סיורג ןבָאה עמַאמ ןוא עטַאט טעוװ
 ,טייהרעקניליטש ןעגניז םיא ןפלעה ןוא
 ,ריד וטסָאה טָא -- ןכַארט עלעגניי טעװ
 ! רימ ןעגניז ןלעוו ייז זַא ,טסואוועג בָאה'כ

 -- ,ןטרָאד טינ ןעמ ףרַאד ךעלעגניי עטכעלש ןייק רָאנ
 ,ץלַא ןסייוו ייז --- ךעלעדיי עטיור יד
 ,ץלַאמש טימ ?עשָאט, םעד ןעמ טרימשַאב ןטכעלש ַא ןוא
 ,ץלַאז טימ םיא ןעמ טישַאב ךָאנרעד ןוא
 ,סיוא םיא טשטַאּפ ןעמ ןוא ןָא םיא טסיימש ןעמ ןוא
 .סױרַא םיזעב ַא טימ םיא טביירט ןעמ ןוא

 ,רעטוג ַא ,עלעגניי ַא רעבָא ןעוו
 ןָא ןײרַא דנַאל ןיא ייז וצ טמוק
 ,ןָאה ןטיור ַא ןייא ןעמ טנַאּפש

 ,ןָארט םענעדלָאג ַא טימ שָאלַאק ַא ןיא
 ,ןיישנגרָאמ ןיא ױזַא םיא טריפ ןעמ ןוא
 ןיירא ץַאלַאּפ ןיא הדועס רעד וצ ךיילג

 ,לדרעפ ןייז טקוקַאב ןעמ זַא ,ןטרָאד ןוא
 ,טוג ןטלַאהעג טָאה'ר זַא ,טעז ןעמ ןוא
 טוה ןסיורג ַא ןָא םיא ןעמ טוט
 ! טולַאס :ןעיירש ךעלעדיי עטיור יד ןוא
 ןייז לָאז טנוזעג ןוא ! ארוה ,ךיוא טיירש ןעמ ןוא
 ! ןייפ ןוא ליואוו זיא סָאװ ,עלעגניי סָאד
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 ןילָאגרַאמ ַאננַא



 ןילָאגרַאמ ַאננַא

 רענדַארג ,קסירב ןיא ,1887 .,.נַאי ןטע1 םעד וחָאבעג -- ןילאגרַאמ ַאננַט

 ןיא -- רעריל וקורר וצ ובייהעגנא ,1906 ויא עקיועמַא ויא ועמוקעג .זיירק

 .1926 ראי



 ךרע רעטומ

 ,ענעשַאוװעגרוז ,ענעטָארטעג ליפ ,דרע רעטומ
 ןירַאה ןוא ןיפַאלקש עלעקנוט
 ,רעטבילעג ,ךיא ןיב

 רעטבירטַאב רעד ןוא רעקירדינ רעד רימ ןופ
 ,םַאטש רעקיטכעמ ַא -- סױרַא וטסקַאװ
 ,םַאלפ רעד ןוז ןופ יו ןוא ,ןרעטש עקיבייא יד יװ ןוא
 ןגייוװש ןדנילב ןוא ןגנַאל ןיא ךיא זיירק
 ,ןגייווצ ענייד ןיא ,ןעלצרָאװ ענייד ןיא
 ,למירד ןיא בלַאה ןוא ,ךַאו ןיא בלַאה ןוא
 ,למיה ןכיוה םעד ריד ךרוד ךיא ךוז

 נא

 .רענטרעג עטרעטיצכרוד-םרוטש ךרוד יו ,געט ךרוד ןעגנַאגעג ןענייז רימ
 ,טיױט ןוא ןבעל טימ ןליּפש ןיא ךיז טביאעג ןוא טפיירעג ןוא טילבעג
 ,רעטרעוו ערעזדנוא ןיא ןזעוועג זיא םיורט ןוא טייקטיירב ןוא ערַאמכ
 ,רענטרעג עדנשיור-קידרעמוז ןוא רעמיוב עטנשקערַאפ ןשיווצ ןוא
 ,םיוב ןקיצנייא ןייא ןיא טגייווצרַאפ ךיז רימ ןבכָאה
 ,טייקיולב רעטלקנוטרַאפ רערעווש טימ ךיז טײרּפשעג ןבָאה ןטנוװָא ןוא
 ןרעטש עדנלַאפ ןופ ןוא טניװ ןופ ןטסולג ןכעלצרעמש טימ
 ,רעטעלב ןוא ןזָארג עדנקוצ רעביא ןייש ןדנעצשַאל ןדנעשזדנָאלב טימ/

 ,טייקיױלב ןיא ךיז טּפַאזעגניײא ,טניוװ ןיא ךיז טבעװרַאפ ןבָאה רימ
 .רעטעג עדנליּפש ןוא עגולק יוװ ןוא תויח עכעלקילג יד יװ ,ןעוועג ןוא

 ןייוועג ןוא טכַאנ טימ לופ

 ףיט ןוא םיצולּפ ןגייווש ַא
 ,ןדייב זדנוא ןשיווצ
 ווירב רעטלמוטעצ ַא יו
 ,ןדייש ןופ גָאזנָא ןטימ
 ,ףיש עדנעקניז ַא יו

 ,ףיה ַא ןָא ,קילב ַא ןָא ןגייווש ַא

 ןייועג ןוא טכַאנ טימ לופ

 ,ןדייב זדנוא ןשיווצ

 ןיילַא ןטלָאװ רימ יו

 ןדע "ג ַא וצ

 ,ריט יד ןסילשרַאפ
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 כא

 --- ןקָארשרעד ךיז ןוא טירט ענייד טרעהרעד
 .טנעקרעד טינ לוק ןיימ בָאה ךיא

 ,רעטרעגַאב ןוא רערעייט .ָא

 רעצ ןרעיוהעגמוא ןיא
 ןגיוא ךיז ןבָאה סָאװרַאפ

 ,םיאנוש יו טנגעגַאב

 ?רעטרעו יד ןטרעװש יו

 ,טכענ עטסיוװ יד ןיא

 ,טדמערפרַאפ ריד ןופ

 ,ריד ךָאנ ץרַאה ןיימ טיירש

 ,טנערב סָאװ ,טָאטש ַא ןיא יו

 ,ןקָאלג עטרעדיײלשעג ןופ ףור רעד

 ןקָארשרעד טוט ףַא ,קידנגָאי ךיז דליוו

 ,ןגיולפעג ,ןגיולפעג עוװַאּפ ענעדלָאג יד זיא

 .ןגיוא ענעדלָאג יד טנפעעג טָאה טכַאנ יד ןוא

 .ןייא ףָאלש ,רעניימ רעקיטכיל

 ףגױא ענעדלָאג יד טנפעעג טָאה טכַאנ יד
 ,ןגיוב רעד וד ןוא ןרָאװעג לדיפ ךיא ןיב

 ןייא ףָאלש ,רעניימ רעקיאורמוא

 ןגױב רעד וד ןוא ןרָאװעג לדיפ ךיא ןיב
 ןגיבעג ךיז טבילרַאפ טָאה זדנוא רעביא קילג סָאד ןוא
 ןייא ףָאלש ,רעניימ רעכעלטרעצ

 ןגיובעג ךיז טבילרַאפ טָאה זדנוא רעביא קילג סָאד ןוא
 ןגיױלפרַאפ ,ןגיױלפרַאפ ןוא ןיילַא זדנוא טזָאלעג

 ,ןייא ףָאלש ,רעניימ רעקירעיורט

 ףכַאז עמוטש עלַא טנייה ןדייר סע

 ױט יװ טניר סע

 .ןקלָאװ ןקנַאלש ןופ ןרעטסילפ עיולב סָאד

 ,רעמיוב יד ןופ ןעניורק יד ןיא ןשיור רעטרעוו עגולק עכיוה
 ,רעמיורט עקיטלַאװעג ,עטלַא יד ןופ
 ןרעטש ןדעי ןוא טַאלב ןדעי טימ ץרַאה ןיימ ןיא ןלַאפ ןוא
 ,ןרעה וטסנעק ןוא
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 דמַאז רעד טרעטיצ סע יוװ

 ? טכַאנ רעד ןופ טירט עמַאזגנַאל עמַאזנייא יד רעטנוא

 סיורג ןוא ךעלרעייפ ןוא

 סױרַא ךיז טלקייק

 גנַאזעג טיירב ַא

 ,ןייטש ןטלגנירמוא סנטָאש טימ .,ןעיורג םעד ןופ

 ,רעביל ןיימ ,רעביל ןיימ ,ןוא

 .טסגייווש וד

 ןגיוא עטכַאמרַאפ בלַאה טימ

 ,לַאז ןעיורג ןיא שיט םייב קידנציז
 ,לַאש ןיא קידנעלקיו ךיז קיאורמוא ןוא ליופ

 !ריד ףַא ןעד ךיא קוק
 ?רימ וצ ןעד ךיד ףור
 ,דניצַא לױמ ןיימ זיא רעטיור רָאנ
 ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה יד ןוא
 ןגיוצרַאפ ךיור ַא טימ

 ,טכיל ןוא שיור ןופ ךיא ןיב טציילפרַאפ רָאנ

 ,םַאלפ ןוא לּפענ ךרוד ךיא עז טכיזעג ןייד ןוא

 םעט רעד ףרַאש זיא ןּפיל יד ףַא ןוא
 .טניוו ןוא ןוז ןופ

 ייוש

 .רעמייב עלַא ףַא טנייה טילב יינש רעד

 ,עקיאיינש ןיימ ,קיטעמוא וטסיב עשזיסָאװ

 ?עקיאָאד-טינ ,עטרעטייוורעד ןיימ
 ןזָאלעגּפָארַא טנעה עלָאמש יד

 ןזָאמימ יד ,ןגיוא יד טכַאמעגוצ ןוא
 ןסָאלשעגּפָא ךיז ,טגיװעגנייַא ךיז

 רעמיצ ןלעקנוט ןיא

 ןטקיטשרַאפ טימ ףױרַא ךיז יצ ךיא רָאנ

 ,יירשעג
 ,יוזַא קידרעביפ

 ,ייוו

 ,קידנרעטַאלפ סקַאו ךיא

 טוט ןסקַאו סָאד ןוא

 ,לַאז ןעיורג םעד ןופ לקניוו ןיא טקוררַאפ

 ,לַאש ןופ ןדלַאפ עקידנעמַאלּפ עגנַאל יד ןיא

 ?ריד ףַא ןעד ךיא קוק
 ?רימ וצ ןעד ךיד ףור

 דנילב ןוא ,ףיט ןוא ,ךעלקיטייוו בָאה ךיא רָאנ

 ןגיוא עטכַאמרַאפ בלַאה טימ

 ,ןגוזעגנייַא ךיד

 ,עקידנכרָאש סנטָאש ןשיװצ
 ,עקידנכרָאה ַא ןוא עטכייל ַא
 ,לגיופ רעסייוו רעניילק ַא יו

 לגיופ-יינש ענעסָאשרעד יו

 ,רעמיוב עלַא ןופ יינש רעד טנייה טלַאפ טלַאפ

 .טניה יד יװ ךַאװ ןכאז ןעייטש רעמיצ ןלעקנוט ןיא

 ,טניוו ןיא קַאה יד ,דלַאװ ןופ לּפַאצ םעד רעדיוו ןרעה
 ,דניק ַא ןופ ץפיז םעד ,טנעוװ ןשיוצ טקיטשרַאפ טרָאװ ַא
 לארטש-ןרעטמַאל רעד טליּפש ןדַאלַאב עקיאורמוא
 ,לאיָאר םעד רעטסנָאמ ןצרַאװש ןפַא
 ,ץלָאה סָאד טמורב סע

 טמיווש ןוא רעגניפ ַא טלטייט סע
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 ןדירפוצ טינ

 םילָאװייט

 ע י ג ָא ל ַא ט נ א

 לגילפ סגנַאהרָאפ ןרעביא

 ,לגיּפש ןיא ךיז טגיוברַאפ ןוא

 ,דנילב-קידהנבל ןעלקניוו יד ןופ טמיווש רעיורט ןוא

 טניּפשרַאפ ,טקנעברַאפ ,טנשקערַאפ ךיז ףױרַא טיצ

 .טניצַאיה ןרעווש ַא ןיא

 ,גנַאהרָאפ ןפַא טנַאה ַא
 .ןייש ןיא ןטָאש ַא
 .ןיירא טמוק יורפ עלעקנוט יד

 ,טדניוװשרַאפ יז .ןייא יז טגנילש לעטַאפ רעד -

 .טניצַאיה ןקירעיורט ןסיורג ןרַאפ עזַאוו ַא זיולב זיא יז

 ,םורק רימ ףַא ןקוק ןשטנעמ יד ןוא..

 ...ךיז ןייוועצ ןוא םענ שטָאכ זַא ױזַא

 ,"םור דשינריופ,, ןיימ טימ ןדירפוצ טינ ןיב ךיא

 .ךַאז ןייק טימ ןדירפוצ טינ ןיב ךיא

 "לע,, ןיא "ּפַארטס,, ןפַא טנייה ךיז טגיוועג

 ןדיי עטצרַאװשרַאפ טימ טקַאט םוצ

 .טכענק ַא ןופ טימעג סָאד יװ ,ץרַאװש ןעוועג טכַאנ יד זיא'ס

 ןדירפוצ טינ טכענ יד טימ ןיב ךיא

 ,לעג ןוא קילייה ןענעז געט יד ןוא
 ,רודיס ןטלַא ןיא םיקוסּפ יו
 ,טכעלש ױזַא ןעוועג טינ רימ טלָאװ רשפא
 ,רעדיל ןייק טינ םיורט ךיא ןעוו

 ייברַאפ ךיז ןעלקייק יז

 הנבל רעשירעטסיה רעד ןופ לארטש םענירג ןיא

 ,ךיז ןעלקנוט ןוא
 ,ךיז רעטנוא ךעלסיפ עניד יד
 .ןעלקניוו עקידנטָאש עטלַא ןיא

 ,טוג ןענעז ןוא

 רעגניפ עטמירקעגסיוא-שיגנַאלש ,עצרַאװש ,עגנַאל ערעייז ןוא
 ,ריד ףַא ץלַא ןעלטייט

 ,ריד וצ ,ריד וצ ץלַא ךעלעמַאּפ ךיז ןעיצ ןוא

 ,טוג ןענעז ןוא
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 על י ג ָא ל ָא ט ג א

 ?וטסרעטיצ סָאװ ,שטנעמ ,וד ןוא

 ,סעילַאװכ עקידנגייטש ןשיוװצ רעקנַאלש לגניי וד

 ,סערַאמכ ןשיווצ ךיז טשעל סָאװ ,ץילב רעלָאמש וד

 ,לַאשזניק רעטרעדיײלשעג טנַאה סטָאג ןופ וד

 ,לַאקָאב רענעסָאגעגנָא ןיישנוז טימ

 ,טכַאנ רעפיט ןיא ,רַאנ רעמערָא וד ,רַאנ וד ,רַאנ וד

 ,הנבל רעשירעטסיה רעד ןופ ןייש ןקידנעָארד ןיא

 ןרָאי

 ,טַאז טינ ךָאד ןוא טבילעג ליפ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ יו
 ןרָאצ טימ ןוא רעטכעלעג טימ ןבעל ןכרוד ןעיײג ןוא
 -- טַאגַא ןוא רעייפ ןופ ערעייז ןגיוא יד ןיא
 ןרָאי יד ןענעז ױזַא ןעוועג

 ,ןרָאיטקַא ןזעוועג ךיוא ןענעז ןוא
 ;קרַאמ ןרַאפ "טעלמַאה,, לומ-בלַאה ַא טימ ןליּפש סָאװ
 ,ןרָאיניסנארג ,ןצלָאטש ַא ,דנַאל ןיא יו
 .קרַאק ןרַאפ דנַאטשפיוא םעד ןָא ןּפַאכ סָאװ

 ,טָאג ןימ ,טציא ןענעז ייז קיטומרעד יוװ ,עז ןוא

 ,ריוַאלק רעטרעטעמשעצ ַא יו םוטש ןוא

 ,טָאּפש ןוא סױטש סנדעי ַא ביל רַאפ ןָא ןעמענ ןוא

 ,ריד ןיא קידנביולג טינ ,ךיד ןכוז ןוא

 דלָאג ןוא רָאמרַאמ ןופ רעטרעװ ענייש

 ,דלָאג ןוא לָאמרַאמ ןופ רעטרעוו ענייש
 .טלָאװעג ךיא בָאה ךייא טינ ,ךייא טינ

 ,טלָאװעג טינ רעדיל יד בָאה ךיא ,רָאװרַאפ
 ,םערוטש רעכעליירפ יװ ןוא רעייפ יו --- ערעדנַא רָאנ
 .םערופ ןקיטכיזכרוד םעד קיטעּפמיא ןסיירעצ סָאװ

 .טעּפש וצ

 ןשטנעמ וצ ןייז שרעדנַא ןלעוו טלָאװ ךיא ןוא
 טיירג טינ ךיא ןיב טציא ךיוא רָאנ
 .טייק ןוא דניק ןבָאה וצ ביל

 ןבעגרַאפ ןענעק טלָאװ ךיא ןעוו רעבָא

 ,ןבעל ןטקיניײּפרַאפ ןיימ
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 ,םענעי וצ ןוא םעד וצ ןייגוצ ןוא

 ,ןדנוצעג םולח ןופ יד ,ענייש יד ,עטכעלש יד

 ,ןדנובַאגַאװ-טלעוו ,רערילרַאפ-טלעוו

 ןבעג ךייא ךיז ליוו ךיא,, :ןגָאז ןוא

 ,ןדנעוװשרַאפ ךיז ליוװ ךיא

 .ןדנעגעל ןיא עקילייה יו

 רעביא ןייגפיוא טייקסטוג ןיימ לָאז

 ?,.,ךייר ןוא קידנענייש

 .טעּפש וצ

 ךייא

 .טירט עכעלמייהנוא טפָא רעה ךיא

 ןטצעל ןגעוו טּפָא טכַארט ךיא

 רעווש ךיא ןוא

 ,רעלדָאב ןוא עקליר ,רעליש רעקסאל ַאזלע ייב
 .ןגָאלק טינ ,ןעמוטש לע ךיא זַא
 ןגָארטרַאפ קידריו ךיא לע בייל ןופ גנוקידיילַאב עטצעל יד
 ,ןסקאוו רשפא ,ןעמולח רשפא ןהעש ענעי ןיא לעװ
 ,ןסקַא יד םורַא ןעיירד ךיז ןטלעוו ןעז
 ,למירד ןיא רעדלעפ ןוא ,טױרנגרָאמ ןיא םייה ןיימ ןוא
 ,טילב ןוא ךיז טיירפ סָאװ ,טָאטש ַא ןיא יװ ןוא
 ,טינק דניק קיטעמוא ןיימ
 ,ןעלסקַא ענייש ךָאנ ץלַא יד טימ ןוט יצ ַא לעװ ךיא

 ןעגניווצ ךָאנ רשפא ןּפיל עדנרעטיצ יד לעװ

 ןעגנילעג רימ טעװ סע ןוא ,ןעלכיימש וצ

 זָאלמעטָא ןוא ,קידנעלכיימש ןוא
 ,למיה ןופ עקסַאמ רענרעזייא רערעיוהעגמוא רעד ןגעק

 .סָאריּפַאּפ ןטצעל ןופ ךיור ןכַאװש םעד ןזָאל

 טקַארטנַא

 ,סעומש ןגולק ןופ בעוועג עלעדייא סָאד
 ,טניו ַא ןופ טרעטיצעגכרוד סבעווניּפש יו
 ןסירעצ ךיז םיצולּפ טָאה
 ,קידנעלכיימש ןסַאלעג ,קידנרעדנואוו ךיז
 ןגייווש ןקידנשיוררעוװש םעד ךרוד יז טָאה
 ,םיא טליפרעד
 :ףלָאװ ַא לָאמַא ףָאלש ןיא טליפ ןעמ יו
 ,ענעפָאלרַאפ ,ענעדלָאג ןגיוא טימ
 ,ענעגױצעגנייַא ןּפיר
 ,ענעגיובעג-ףייטש סעּפַאל
 קידנעיירד ךיז עדנעלדניווש ןעגניר ןיא

 ,ריא םורַא רעגנע ץלַא
 ,קידנעלכיימש ןסַאלעג ,קידנרעדנואוו ךיז

 רעדיוש ןסיז טימ ןוא לקע טימ

 טולב שיפלָאװ ןופ םעט םעד טליפרעד יז טָאה
 ,ןייצ יד ןשיװצ
 ןגױבעגנייַא םַאזגנַאל ךיז טָאה ןוא

 ןטשלחרַאפ םעד ,ןסייה םעד םיא ןזיוועג

 ןגיא יד ןופ לסיײיוװ

 ןגױבעגנייַא םַאזגנַאל ךיז ױזַא

 ןבילקעגפיוא ןוא
 .סעומש ןליק םנופ רעטרעװ עטצינשעצדןייפ יד
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 קראפ ןיא טכאנראפ

 ןטיײלפ עטסליטש ףַא טציא טליּפש העש יד
 ,ןוט ייוו ןעק טייקכעלטרעצ וליפַא

 ,טױרטנװַא זיא'ס
 .ןטעב ןופ ,ןטכיולפיוא ןופ ןוא ,טפַאשביל ןופ העש יד

 ,קנַאלש ןוא ליק ,לדיימ ,רעטסעווש ןיימ
 .גנַאזעג ןוא ,טניוו ןוא ,טפוד ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 ,ליופ ןוא דימ טסלכיימש וד סָאװ ,וד ןוא

 .ליומ ןקירעיורט ןייד ןופ ןקוצ סָאד ךיא ןעק ,ָא

 ןטיילפ עטסליטש ףַא טציא טליּפש העש יד

 ןַאמ ןופ םינּפ סָאד ,עקסַאמ עשיגַארט ענעי
 ןַאּפש ךָאנ ןַאּפש ,הללק ַא יװ ךָאנ ךימ טייג

 ,גנַאלנרָאי ,ךיא ביולג ,ןגעקטנַא טקניה לּפירק רעד ןוא

 .גנַאג ןיימ זיא ךיילג סָאװ ,רעדורב ,רימ לחומ יז

 ,טיורסנווָא זיא'ס

 ,ןטיילפ עטסליטש ףַא סציא טליּפש העש יד

 ןטייק טימ טדימשעגוצ ךיא ןיב ןטייוו ןוא ןסנַָאנ םוצ

 .ןוט יײיוװ ןָאק ריר רעדעי ,רעליטש ,רעליטש ,ָא

 טסירב ענרַאמרַאמ עטלַאק יד טימ יז

 טסולגעג רשפא ,טלָאװעג רשפא סע טָאה יז טסירב ענרָאמרַאמ עטלַאק יד טימ יז

 ןייּפ ןופ סרעסעמ ןביז וצ ,קילגמוא וצ ,טנעה עקיטכיל עלָאמש יד טימ ןוא

 ןייוו ןקילייה סנבעל םעד ןסָאגרַאפ ןוא טדנעוװשרַאפ טייקנייש ריא טָאה יז
 .טשינרָאג ףַא ,טסימ ףַא ..טשינרָאג ףַא ,טסימ ףַא

 .טכיזעג ןכָארבעצ ַא טימ יז טגיל טציא
 ,גייטש יד טזָאלרַאפ טסיג רעטעדנעשעג רעד
 -- גייוש ןוא תונמחר בָאה ,רעיײגייברַאפ
 ,טשינרָאג גָאז

 טוט רעד ןוא ירַאמ

 ,זיֹוה ןקיטכיל ןטימ טנגעזעג ךיז ירַאמ טָאה'ס

 .סױרַא ןוא טגיינעג ןוא טגיינעג ךיז טנעוו יד רַאפ

 ,דלַאו ַא ןיא טײג ןעמ יוװ ,טכַאנ רעד ןיא קעווַא ןוא

 ,טלַאטשעג עדעי טקערש'ס ןוא טנעָאנ זיא םעטָא סטָאג ואוו

 ,ייוו ריא ףַא ךייוו ךיז טגיילעג טָאה טכַאנ יד
 .ייבש רעדנעשטשַאל יו ,רעצרַאװש יו ךיז טגיילעג
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 :טנוב ןוא ךעליירפ ןענעז ריא ךָאנ ןעגנַאגעג ןוא
 ,דנובַאגַאװ ןוא רוכיש ןוא רעלטעב

 ,טבילרַאפ קנַארק ,לגיופ עקירעיורט יו
 ,טּפיהעגכָאנ סעקילַאק ןבָאה

 טנענעג טמעשרַאפ ןבָאה עקיצערק ןוא

 .טנעה יד טימ טלעטשרַאפ ןדנואוו יד ךיז ןוא

 .טייהרעטקנעברַאפ ןעגנַאגעג זיא סיורָאפ ןוא

 ,טיילפ רעלעקנוט רעד טימ טיוט גנילגניא רעד

 .דימ

 טכַארטעג גנַאל טנייה בָאה ךיא .דימ טניײיה ןיב ךיא

 .טיוט ןופ ,ןעמיטש עפרַאש יד ןופ טעדנואוורַאפ

 .קילב ןטוג וצ סנצימע ןופ

 רעמיצ ןיימ ןיא טייקליטש יד ,טרָאװ א טרעהעג בָאה ךיא ןוא

 .טעמַאס ןצרַאוװש ןופ רירנָא רעד יוװ זיא ,טילג ןוא רימ ןיא טילג סָאװ

 לגיּפש ןופ ןרעסַאװ ערעווש יד ןיא רעמיש רעד .דימ יוזא

 -- .טעמַאס ןופ ץנַאלג רעצרַאװש יוװ זיא י

 רעד גנירג רָאג זיא ,ןעמ טגָאז ,רעסַאוװ ןיא רעמיצ ןיא ךיז ןטײרּפש לקנוט

 .טיוט טכַאנ רעד ןופ סנטָאש

 ,דימ ױזַא .טיור:טנוװָא ןקלעו ףַא

 ןפיש טקנַאלש

 ,רעסַאװ םענירג"לָאװשעג ןפא ןעלמירד ןפיש עקנַאלש

 ,רעסַאװ ןופ ץרַאה ןטלַאק ןפא ןפָאלש סנטָאש עצרַאװש

 ,ליטש ןענעז ןטניװ עלַא
 .רעמוטש רעד טכַאנ רעד ןיא קיטסנעּפשעג ךיז ןקור סערַאמכ

 .רענוד ןוא ץילב ףא דרע יד טרַאװ קיאור ןוא ךיילב

 ,ליטש ןייז לעוו ךיא

 גיוודול ןבואר

 ,םירבק ןשיװצ גָאט רערעווש ַא

 .יורג זיא למיה רעד ,ןרעיילב זיא למיה רעד

 ןפערט רשפא ןוא סַאג ןיא ןייג לעװ ךיא

 .ורפ רענייש ןייז טימ ןגיוודול

 ,םערָא ןרעביא לטנַאמ םעד ןגָארט טעװ רע
 ,ןלָאּפָאט ןשיווצ יו ,רעדיל ןשיוװצ ןייג ןלעוו רימ

 :ױזַא ךַאפנייא ,קידנעצשַאל ןגערפ טעװ רע ןוא

 "+ ןילָאגרַאמ ,ריא טכַאמ עשז-סָאװ זיא,
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 ןוז

 עליטש עקיטכַאנרַאפ דייר טימ
 ,םיא רימ ןענָאמרעד
 ,הליפת ַא יװ ,רערט ַא יװ דייר טימ
 רעגניפ עביל ןופ רירנָא רעד יו
 ,עניד ןוא
 ...עליטש ,עקיטכַאנרַאפ

 ,םורד ןופ שטנעמ ַא ,רענייגיצ רעשיריל ןעוועג זיא רע
 ,טוג-ךעלרעטיר ןוא ץלָאטש ,קידמערוטש
 ,םערָא ןרעביא לטנַאמ םעד ןגָארט טגעלפ רע
 ,טוה םעד ןדנאר עטיירב טימ
 ..ןלָאּפָאט ןשיוװצ יו ,רעדיל ןשיווצ ןייג ןגעלפ רימ

 ,טיירב ןוא קיטסַאה ,לוק ןייז ןוא

 לגיט ַא ןיא יו טינעגמוא טשימעג טָאה

 ,דיירפ ענעשָאלרַאפ ,סנקלָאװ ,דרע עטיור

 ןלָאט ןוא ,םיטבש ןוא .,יּפיסיסימ יד

 ,טיילפ עקידרעטיצ ןייק ןעוועג טינ זיא רע

 ,לגילפ עלעדייא טימ ךאלמ ןייק טינ

 .ןלָאבמיס עטריקַאילבּפָא יד ןופ רענייא ןייק טינ

 ,טבירטַאב ןוא סייה ,רעטושּפ ַא שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע

 .טבילעג םיא רימ ןבָאה ַאזַא ןוא

 ,רעגעלש עקיטיוהצרַאװש יד רימ ןלעוו ןעקנעדעג ןֹוא

 ,רעגענ ןופ ןפיל עקיגרַאב יד

 ,רעטומ ערַאבטכורפמוא יד ,ןאלעלקעמ יזייד

 .רעמ טינ רשפא ,ץלַא סָאד רשפא

 ,רעדימ גנוי וצ רעד ,גיוודול לײוװו

 .רעדיל ענייז רַאפ ןעוועג רענעש זיא

 .ןלָאּפָאט ןשיוװצ יוװ ,רעדיל ןשיווצ ןייג ןלעוו רימ

 :ױזַא ךַאפנייא ,קידנעצשַאל ןגערפ טעוװ רע

 ?? ןילָאגרַאמ ,ריא יטכַאמ עשזיסָאװ זיא;,

 .עקסַאמ ענעדלָאג סטָאג זיא ןוז יד זַא ,סייוו ךיא

 ,טוג ןוא קיאור ךיא רעװ טפָא

 -- טולב ןיימ ךרוד טגָאי לקע ןוא ןועגש ןעוו

 .עקסַאמ ןייז רעטניה ןופ רימ וצ טלכיימש טָאג

 ןטרָאג םענעדלָאגךירג ןרעווש ןיא זַא ,טפערט סע
 ,םיוב ןפַא טכורפ ַא יװ ,ןוז יד טגנייה
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 ןטרָאד ךיא בָאה טליפרעד
 העש רעקיטכיל ַא ןיא לָאמניײא
 ,ליומ ןיימ ןיא טפַאז ריא

 םי ןפַא טכַאנרַאפ לָאמַא ןוא
 .ןַאװש רעקידרעייפ א יז זיא
 עכיילג ַא ןוא עסייוו ַא
 ןּפיִל יד ןשיווצ ןרָאה םענרעבליז ַא טימ
 ןטירעג לָאמנייא ןקור ריא ףַא ךיא ןיב

 קרַאּפ ָאנָאטַארק ןיא ךעלדיימ

 ,טכַאנרַאפ ןקיטסברַאה ןיא
 ,טבעוורַאפ ךיז ךעלדיימ ןבָאה
 ,דליב ןקלעוו ַא ןיא יו
 ןיד ןוא דליוו לכיימש רעד ,ליק ןענעז ןגיוא ערעייז
 .ןירגילּפע ןוא זױר-טלַא ,רעדנעװַאל ןענעז רעדיילק ערעייז
 .יױט טסילפ ןרעדָא ערעייז ןיא
 .ערעל ןוא עלעה רעטרעוו ןבָאה ייז
 ילעשטיטָאב טבילעג םיורט ןיא טָאה יז

 ןָאקלַאב ַא ףֵא

 רעטכעלעג סייה ַא רימ וצ טילפ רעמוז ןטייוו ןופ

 ףעירפ עטרַאצ עניילק ייווצ ןופ
 .ךוב-רעדליב ַא ןרעטעלב ייז

 .טפַאשקנעב ןיא ךיז ןענגעגַאב טנעה ערעייז
 .ןקוצ ןוא ךיז ןכוז ןעלסקַא עכייוו יד

 ,טפַאשדנַאל רעטיור-ןשזנארא רעקיטשרוד ַא רעביא

 .רעבייל עלעה יד טריוורַאפ ךיז ןבלעוו

 ןַאמ א קיטכעמ טמרוט ייז רעביא

 ,עיצַארג רערעווש טימ

 .עיצַארָאקעד עקירביא ןוא עקיטכערּפ ַא יוװ

 טגָאז יורפ ַא

 ? גנַאג ןוא קילב ןייז ןיא סע ןעזעג טינ ןעד טסָאה

 ,סיורג ןוא םַאזיורג זיא רע

 ,םערוטש ןופ טמערופעג זיא רע

 גנַאג ןקיטעּפמיא ןייז רַאפ זיא טלעוו יד
 ,זיוה גנעיוצ ַא
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 ןרוּפש יד רַאפ ןוא
 טירט עקידעמַאלפ ענייז ןופ
 ,דימ ןוא ץראווש ,דרע עקירעיורט יד ךיא ןיב
 ? ןרוּפש עפרַאש יד ןופ ןדנואוו יד טינ טסעז

 לָאמַא רעבָא
 םערוט רעכיוה רעד ךעלהשעמ-רעדניק ןופ ךיא ןיב

 .םערוטש ןופ ,םענעקָארשרעד ַא ,םיא ץיש ןוא

 טכַאנרַאפ וינעווע עטפניפ

 ,וינעווע רעקידטנװָא רעד רעביא
 ,וינעווע רעד ןופ לּפענ םענעליל ןיא
 ןעגנילרעטעמש עקידרעייפ ןבָאה
 .טרעטַאלפעגפיוא

 וינעווע רעד רעביא
 ןעמיווש
 ןפיש עטעדוסרַאפ יו
 ,ןעניזומיל
 ןענעריס ןופ יירשעג רעיור רעטלפייווצרַאפ רעד טגנעה סע ןוא

 .קידנעָארד

 ,ןגױא ערעייז ןיא טכַאנ קידנגָארט
 ,ןגױא יד ןיא דלָאג ןוא גנורעטשעצ ןוא טכַאנ
 ןעיורפ עגנוי ןעיײג ,קידנגיוו ךיז רעדיל יו
 וינעוע רעד רעביא זעוורענ סיוא ןטײרּפש ןוא
 לגילפ עניילק ערעייז

 .ןעגנילרעטעמש עקיניזנַאװ ןופ

 טדער םַאטש ןיימ

 ;םַאטש ןיימ

 ,טעמַאס ןוא סעלטַא ןיא רענעמ
 ,ןדייזכילב ןוא גנַאל רעמינּפ
 ןּפיל עקיטולג עטשלחרַאפ

 ,ןטנַאילַאפ עטלעגרַאפ ןעלטרעצ טנעה עניד יד
 .טָאג טימ טכַאנ רעפיט ןיא ןדייר יז

 .קסנַאד ןופ ןוא קסּפיײל ןופ םירחוס ןוא

 .ךיורךרַאגיס רעלעדייא .ןטעקנַאמ עקנַאלב
 ןטייקכעלפעה עשטייד ,ןציוו-ארמג
 ,טַאמ ןוא גולק זיא קילב רעד

 .טַאזרעביא ןוא גולק

 .טָאג ןופ רעכוז ןוא רעלדנעה .,ןענַאושזדןָאד

 ,רוכיש
 2 ,וועיק ןיא םידמושמ רָאּפ

 ;םַאטש ןיימ

 ןטנַאילירב טימ טריצַאב ןצעג יװ ןעיורפ
 ,רעכיט עשיקרעט ןופ טיור טלקנוטרַאפ
 ,ןָאיל-עד-ךיטַאס ןופ ןדלַאפ ערעווש

 ,עברעוו עקידנענייו ַא זיא ביל סָאד רעבָא
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 ,סיוש ןיא רעגניפ יד ןעמולב ענעקורט יוװ רעבָא
 ןגיוא עטרעיײלשרַאפ עקלעוו יד ןיא ןוא
 ,טסול עטיוט
 ,טנווייל ןיא ןוא ץיצ ןיא ןעמַאדידנַארג ןוא
 ,ךעלגעוװַאב ןוא ,קרַאטש ןוא קינייבטיירב
 ,רעטכעלעג ןטכייל ןכעלטכַארַאפ ןטימ
 .ןגייווש ןכעלמייהמוא ןוא דייר עקיאור טימ
 זיוה ןעמערָא ןופ רעטצנעפ םייב טכַאנרַאפ
 ,סיוא ןעוטַאטס יוװ ייז ןסקַאװ
 ןגױא עדנרעמעד יד ךרוד טקוצ סע ןוא
 ,טסול עמַאזיורג
 ,רָאּפ ַא ןוא

 ןסַאג ןיא

 .ךיז םעש ךיא עכלעוו טימ
 ,םַאטש ןיימ ,עלַא יז
 טולב ןיימ ןופ טולב
 ,םַאלפ ןיימ ןופ םַאלפ ןוא
 ,טשימעגסיוא קידעבעל ןוא טיוט
 סיורג ןוא קסעטָארג ,קירעיורט
 .זױה לקנוט ַא ךרוד יו רימ ךרוד ןעלּפמַארט
 ,גָאלק ןוא תוללק ןוא תוליפת טימ ןעלּפמַארט
 ,קָאלג םענרעּפוק ַא יװ ץרַאה ןיימ ןעלסיירט
 ,גנוצ ןיימ ךיז טפרַאװ סע

 ןימ טינ ןעקרעד ךיא
 ,טדער םַאטש ןיימ

 -- לוק

 .הטרח טימ לופ ָאד ןוא קערש טימ טרָאװ ַא ָאד

 .טורעג רעצ ןיא ָאד ןוא טנייוועג ךיא בָאה ָאד

 .עטָאגלָאג ןיא טלדנַאורַאפ ךָאד ןסַאג עלַא טסָאה

 ,טולב ןיימ טניר ןסַאג עלַא ןיא

 ןרעיומ יד ּפמוד ןבָאה סע .טנייוװעג ךיא בָאה ָאד
 .ענערָאלרַאפ ןוא עכאווש ףַא ןידה-רזג םעד טמורבעג
 ןרעה ליפ ןוא ןעמַאד ליפ טקוקעגכָאנ ןבָאה'ס ןוא
 .ןרערט ןיא גנורעמעד ךרוד יורפ ַא טייג'ס יו

 .הטרח ןעוועג ,ןרָאצ ןוא טעבעג ןעוועג

 עטָאנ עלופנקערש עטצעל יד ףיוא טיירש טציא ןוא

 ,ביוטש ןיא קידנעקניז ,ןבעל ןופ

 ;ביולג ךיא ,רעקינייּפ ָא ,טָאג ָא ,ךָאד ןוא

 ןרעטש ַא ןרירנָא ךָאנ עססוג רעגניפ טימ לעװ ךיא

 .ןרעהרעד טרָאװ ךעלטרעצ ךעלדנעמוא ,ףיט ךעלדנעמוא ןַא ןוא

 םייה ןיימ

 יורג-קיטכיל ןעמיווש ןוא ךיז ןגיוו רעזייה

 ןסַאג עלעה-רעבליז ,רענטרעג עטכייפ טימ

 . ןריט ןופ ןלעוװש ייב ןשטנעמ ןוא

 ,ןסַאלברַאפ ,ןעלכיימש ,ךיז ןגיינ

 ןרעוו טינ ןוא ןרעוו

 .ןרערט ןופ ןגיובנגער ןכרוד

 .רעטצנעפ םייב טציז דניק ַא
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 .ןגער רעלעקנוט יוװ רָאה יד ןעמָארטש ןייש-הנבל ןיא

 ןגױא יד ןכוז קיטכיל ןוא טנשקערַאפ

 ,דלַאװ ַא ךרוד יו
 .טלַאטשעג עטייוו ענעגייא יד

 ,דניק ,וטסרעטיצ סָאװ ,ָא

 ?ןגעקטנַא ריד םוק ךיא ןעוו

 קסירב
1 

 ,יורג יא ןיילק יא טָאטש ַא ,טָאטש עטלַא יד
 .יָארט יװ ןוא ןעהטַא יו דניצַא טוט זיא
 םעטָא ןכייוו טימ ,טרעצרַאפ ,קידנביל רָאנ
 :ןטָאש ריא לָאמַא סױרַא ךיז ןופ ךיא ףושיכ
 ןליו ןָא גנַאג ןקידכעלעמַאּפ ןיא ןסַאג יד
 ,ןלירּפַא עגנולצולּפ קיבײא ןוא עקיקערש יד

 ,םוטש-דנעָארד גנוטסעפ יד ,ןוז טימ לופ סנגער יד
 ןלימ עטלַא ייווצ ןופ לגילפ עדימ יד
 ,דָאס-רסיק ןופ סױרַא ןרעדנַאו סעבמעד יד
 ."דָאש ַא ,דָאש ַא, :טכרָאש רעדור רעד ,ךייט ןרעביא טקוצ רעדור רעד
 ,ןרַאװלוב עקידייל יד ןצינעג'ס ןוא
 ןראווָאמַאס עקידנעשטשילב ןופ ייט רעד טמָארטש קיטכעמ
 -- ךעלקינייא ,תוניחת ,טכיל-שטנעב רעביא
 ,סעבָאב יד ןופ ךעלפיילש יד עיגרָא ןַא ןיא
 ,תובא יד ןופ ןעמענ יד ץלַא ןעשטּפעש ןּפיל עניד ןוא
 ,ס"ש רעטשימעגפיוא ןוא דרעב יד ןיא רעגניפ ןשיט ףַא
 .סַאב ַא סטנעדוטס ַא טימ ךיז ןוגינ רעד טכעלפ'ס ןוא
 ,ןָאמ ,עדעזער ,ןעמולבנוז -- ךעלטרעג ןיא
 ,ןָאסדַאנ ןוא ןיקשוּפ ,סעדראקָאק ,ּפעצ עדנָאלב
 ,רעליטש ,רעקידלּפענ ץלַא דייר טימ ,גנורעמעד רעטיור ןיא ןוא
 רעליּפש-לדיפ ןרַאבטכיזמוא ןַא ךָאנ יוװ
 ,דלעפ ןיא ךיז ךעלרָאּפ ןעיצ
 ,רעמיש ,רעיורט רעקידגנילירפ ליפ ױזַא ץלַא רעביא ןוא
 ,זעב ןופ חיר רעד

 ןלעוװש יד ףַא טכַאניײב ןעיורפ עגנוי

 ענשטעטַאטס ןוא טפיטרַאפ ןדייר

 ,דנַאלשטיײד ןיא רענעמ יד ןגעוו
 ,עטוג-טינ ןגעוו

 ,רענייגיצ ןגעוו

 ,ןטָאש ןיא רעדניק ןעייטש גנַאל
 ,ןפָאה ,ןרעטַאלפ

 .רענייגיצ ַא ייז טּפַאכ דלַאב זַא

 ,סערטַאּפָאעלק עניילק רעטיול

 | ,סניליירפ עקירעינצפופ

 ןלָאסַארַאּפ ןוא סעקשטנעה טימ

 ,ןעיילַא רעביא ךעלריצ ןעמיווש

 ,לַאואוו םעד ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעיצ

 ,ןשוק סָאװ ,רעטרעוו גנערטש ןרעה

 ושוד ויָאמ יסָאנוא,, ןוא
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 " ,,,לַאד ויונדושט וט װ
 ,ןגָאטײב עדנדנעלב
 .ןעלמערד רעמערק עלַא
 .ןעלמערד רעײג עלַא

 םערוטש ַא יװ לָאמַא
 קידצ ַא ךיז טגָארט
 .ןעמערב עדנפָארטש טימ
 ,ךיז ןגיינ ןסַאג יד
 םירוחב יד
 ןיַא םעטָא םעד ןטלַאה
 ןריציפָא ,ןטַאדלָאס טנורגרעטניה ןיא

 םי םייב טָאטש א

 עילַאק ןכַאמ

 .טפַאשדנַאל עשידיי יד
 ײסָאש ןטַאברָאה ןפַא
 טרענוד ייוובָאס ַא יו
 ,קישטשָאװזיא רעמַאזנייא ןַא
 ,טָאטש ןיימ ןופ ןדמַאז עכייוו ,ָא
 .ןזיור-ױט ןוא סעבמעד
 טיױרב-שירפ ןופ היר רעד יװ
 ןגרָאמירפ ןדעי זיא

 ןסַאג עלַא ןיא
 רעביטש ןוא
 "!ןגרָאמ טוג., ןייד

 צד

 ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק ךיא ?ןעוועג סע זיא ןעוו

 ןערפער רענעסעגרַאפ ַא יװ ךָאנ רימ טייג סע

 ןעּפָאש ןופ ןענרויטקָאנ ,םי םייב טָאטש ַא

 ןענָאקלַאב ןופ ןעיליל ענרעזייא ןוא

 רעגניפ עלָאמש יד טימ רעטסעוװש ייווצ .טכַאנרַאפ

 םָארטש ןקידנטָאש םעד ןָא ןריר עטמיורטרַאפ

 .םָאבלַא ןשידָאמטלַא ןיא תונורכז ןופ

 ,רעגניי םַאזגנַאל ןרעוו רעדליב עטלַא יד

 ןענָאזַאװ יד ןשיווצ טרָאד ,רענעּפָאבלַאה ריט ןיא
 .סלַאװ ןקידנעשטשַאל ַא ןיא ךעלרַאּפ ןעמיווש טשלחרַאפ
 !סלַאװ רעטצעל רעד ,ָא !טנגוי עטױט .ַא
 ...ןעמָאטנַאפ יוװ ןדניוושרַאפ ןוא ןעמיווש רעצנעט יד

 .ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק ךיא ..ןעוועג ,ןעוועג זיא סע
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 םחנמ



 ַאי ןיא -- רעדיל

 1919 ןיא צעקירעמ

 .1906 ר

 ַנ + ויירק .רענרָארג

 -- (גרעבדל

 ט א ןיא ועמוקע

 1888 רֶא

 ןביי ה עננַא

 קסירב
 ו קורד וצ

 י ןיא ןר אבענ ית ג אש רר רָאב) םסחומ ּו

 ויא ו

 םחנמ



 רעקימעכלַא

 ,רעדניל ןוא רעקיטכיל ןעגנַאגרַאפ גָאט ןיימ זיא טנייה

 ןטכענ טנרעלעגסיוא הרות עיינ ַא בָאה'כ לייוו

 ,רעדניק עלַא טימ ךיילג ןרָאװעג ריואוועג ןיב ךיא

 .עטכעלש ףַא ןוא עטוג ףַא ךיז ןלייט ןשטנעמ זַא

 ,טנרעלעג ךיײלג רעדניק טימ ךיא בָאה ךָאנ ןוא

 ,לרעּפ ןענעז לרעּפ ןוא םייל זיא םייל זַא

 ןרעוװ טשינ דלָאג ןייק טעװ ןזייַא ןצרַאװש ןופ

 ,לרעק ןיא םיױבךשרַאק רעצנַאג ַא טגיל'ס ןוא

 !הרות עטוװאורּפעגסיױא ןוא עכעלדנעטשרַאפ ַאזַא

 :ןרָאּפש טלָאװ יז הדירי ןוא ןענייּפ ליפיוו ןוא

 ןרָאלרַאפ טינ ןגיוא יד טסיזמוא ןטלָאװ רעקימעכלַא

 .ןהרש רעביא טלכיױרטשעג טינ טלָאוװ יבצ יתבש ןוא

 רעצנַאּפ ַא ןטענקסיוא ןעד ךיז ןופ סָאװ וצ
 ,לקניוו ַא ןיא טעילט סָאװ ,רעקישַא ןַא ליוק ַא םורַא
 רעצנַאג ַא טלעוו ַא רעביא סטכעלש םעד ןיא ןעוו
 ?ןעלקניפ סרעטייש עטילגעצ ןופ ןעקנופ ןענָאילימ

 ןסיוו ןכַאז ערָאלק עלַא יד ליואוו יוו
 !ןגָארט ןצרַאה ןגנירג טימ סיפ יד גנירג ןוא
 ןסימשעג טולב םעניורב זיב טָאה יבר רעד זַא ןוא
 -- ,ןגָאלשוצנײרַא ּפָאק ןיא רימ הרות ערָאלק יד

 ןצנַאג ַא גָאט ַא טַאהעג ךיא בָאה רַאפרעד ?סָאװ זיא
 .ןלוע עלַא ןופ טזיילרעד סָאװ ,המכח ןופ
 ,ןצנַארק עטיור יד רַאפ ,רעביל יבר ,ריד קנַאד ַא
 ןלָאמעגמורַא בייל ןיימ טסָאה עכלעוו טימ

 דימלת רעטרַאה רעד רָאנ ...טנרעלעג טוג טסָאה
 ןענרעל ןייד ןעגנערבקירוצ ןיילַא ךיז טימ ריד טעו

 טשינ לַאפנגער רעטשטנעבעג ןייק טעװ ןייטש ןטרַאה ןופ

 .רענרעק עשירפ יד ץָארּפש םוצ ןפורסיורַא

 רעביוצ ַא יװ ןעגנַאגרַאפ זיא ןוא גָאט ַא ןעוועג

 .ןזײרּפש ןגנירג ןוא ןרעטיול ןסיוו ןיא

 רעביולג ןוא רעקימעכלַא רעשירַאנ רעד טעװ ןגרָאמ ןוא

 ןזייַא ןצרַאװש ןופ דלָאג ןצלעמש רעדיװ ןייג
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 בייל

 ,טלײטעגּפָא רעטייװצ ַא ךיז טָאה ,ןקיביײל ןוא טולב םעד ,רימ ןופ

 ,רימ ןופ טייז םייב טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא ,ןקז רעטייוו ַא

 ,רעטומ רעד ןופ לּפָאנ םייב דניק ַא יװ ,ןסקָאװעגוצ רימ וצ רָאנ
 ,לגניי רעקידלדורּפש ַא ,טלײטעגּפָא רעטירד ַא ךיז טָאה ךָאנרעד

 ןעמוקעג זיא םעדכָאנ .ןקז ןגעקטנַא טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא

 ,ןגיוא עקידהוואת ןוא עטלקיוועגפיוא ןּפיל טימ ןױשרַאּפ רעקיצלַאמש ַא
 --- םיא ךָאנ .ליומ ןקידלרינש ַא טימ שורּפ רעכיילב ַא --- םיא ןגעק ןוא

 יאמר ַא ןופ ךעלגיוא עקידנפיול ענירג טימ ּפָאק רעטיור ַא
 עקיזייַא ןּפיל טימ ןוא רענייברױקַאב עפרַאש טימ ,םיא ןגעק ןוא
 סנגיובנלע עטריפעצ טימ --- רענייא רעדיוו .תמא ןכרוד ןלזג רעד

 ,רערעטשעצ ןוא רעלגנַאר ןופ ענעדָאלעגנָא ןטסיופ ןוא

 ךיז ןיא רענעּפמורשעגנײא ,רעקידלקניוו ַא --- םיא ןגעק ןוא

 ,ןעמוקעג ןענעז ךָאנ ןוא ךָאנ .רעצכעל-ןדירפ רעד

 ,ןסקָאװעגוצ רימ וצ עלַא ןוא רימ ןופ טליײטעגסיוא עלַא ןוא

 ןטימ ןיא ךיא ןוא ,טלעטשעגסיוא ךיז ערעדנַא ןגעק ענייא ןוא

 ייוװצ תונחמ יוװ ,סנייא ןגעקטנַא סנייא ייז ןעזרעד בָאה ךיא זַא ןוא

 ,םעניימ טולב ןופ ,ןרעייז שרש ןופ טמיטשַאב רָאנ ,ןרָאצ ןוא סַאה ןָא

 -- .לגרָאג ןיא ןרעדנַא םעד סנייא ןסעוצנייַא ךיז דנילב ףַא

 המחלמ רעקיטולב רעד ןופ םוקנָא םעד ןעזרעד בָאה ןוא

 טריּפשרעד סיוארָאפ בָאה ןוא -- ,רימ םורַא ןוא רימ טימ
 ןטייז עלַא ףַא םענעסירעג ,בייל ןופ ןייּפ עקידארומ יד

 -- !דײנשרַאפ ו!ּפֶא יז דיינש -- :ןעירשעגפיוא דחּפ סיורג ןופ ךיא בָאה

 רימ ןופ טלייטעגסיוא ךיז טָאה ןעיירש ןיימ ףַא קידנרעפטנע ןוא

 ,ּפעק רעביא לסקַא ,ףלח ןטימ סָאװ רעד ,רעטצעל רעד

 ץילב ַא יװ טָאה טנַאה ןיא קנַאלב ןוא קילב ןקידמלוג ןייז ןופ ןוא
 ,רימ םורַא טרעמַאלקעגפיונוצ ייז ןוא ,טעװערינשעגמורַא ערעדנַא יד
 ,טקעדעגוצ לסקַא ןוא ּפעק טימ ,טּפַאכעגפיוא ךימ טנעה ןיא
 ךימ ןגָארט ,ןגָאי ךיז ,ךיז ןגָאי ןעמונעג יז ןבָאה דחּפ ןטצעל ןיא
 .זדנוא רעביא ןטימ ןיא רע ןוא ,ייז ןופ טקיטשרַאפ יירשעג ןיימ טימ

 ,רענערָאװעג דנילב ַא טנעה ןיא ךיז ןגָארטעג ךיא בָאה
 ,טסואוועג רָאנ ,םענייק רעמ טנעקרעד טינ ןוא ןעזעג טינ ןוא

 .ףלח ןטימ סָאװ רעד טפיול ףיולעג-טיוט ןיא זדנוא רעביא זַא

 ,ּפָארַא ףױרַא ךימ ןגיוו ןוא טירט עקיטעּפמיא יד ןופ ןוא

 ,ףיולעג ןיא ןסירעג ,בייל ןופ עשימטיר ןענייּפ יד ןופ ןוא
 ,גנַאזעג-ײרש ַא ,גנַאזעג ןיא ןעיירש ןיימ טגיוועצ ךיז טָאה

 ןיּפ ןוא שינעגרעוו ןוא שינעגָאי ךרוד בָאה'כ ןוא

 ױזַא ןעוועג יצ ןוא ...!דיײנשרַאפ !ּפֶא ייז דיינש :;ןעגנוזעג

 טנעװ עביוט רעביא עטרעהעג טינ סָאד טרעה ןעמ יװ רָאנ ,ןיינ יצ
 ,ערעטצניפ ןטייוו ךרוד ענעעזעג טינ סָאד טעז ןעמ יװ ןוא

 ,רעדלעו עקידרעטעלב ךיא רעה טָא :טכודעג רימ טָאה
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 ,סַאג ןופ שױרעג םענרענייטש טָא ,קידנפייפ ןטניוו טָא

 ,ךיז ןעינימ ןטָאש ןוא טכיל ,ךיא עז רעזייה ןופ טנעװ ןוא

 טרעהעגפיוא טינ רענעגָארטעג ַא םעלַא םעד ךרוד ןוא
 !ּפִא ייז דייגש :ןעגניז וצ

 .רימ רעסיוא ןעגנַאגרַאפ גָאט זיא'ס

 ןרָאװעג ןענעז רעכעלנייּפ ןוא ,טרַאּפשעגכרוד ךיז טָאה רעטצניפ ןוא
 לגרָאג ןופ ריוושעג ןוא ןּפיל ןופ שינענערב ןוא בייל ןופ ןקיטייװ יד

 ןרָאװעג ליטש ךיא ןיב .ןעיירש רעמ טנעקעג טינ ןיוש בָאה'כ ןוא

 .ןעמוקעגפיוא רימ זיא טייקליטש ןיא ןייּפ רעד ןופ גנַאגּפָא ןכרוד ןוא

 ,סקניל ןוא סטכער ףלח ןטימ ןדיינש ןעמונעג טלָאװ רע ןעוו זַא

 ןביילב טלָאװ ךיא ןוא ,ךיז ץוח ,ןעמעלַא ןטינשרַאפ רע טלָאװ

 ...ךיא ןוא רע זיולב ...ךיא ןוא רע זיולב --- טנעה ענייז ףַא ןיילַא

 ,טליפרעד לָאמַאטימ ךיא בָאה ,רעגערט עניימ ןופ טנעה עסייה ןיאי

 :ײז ןופ ןקיצנייא ןדעי ךָאנ סיוא רימ טייג תויח עטצעל'ס יו

 ,שורּפ םעד ןוא הוואת-לעב םעד ,לגניי םעד ןוא ןקז םעד

 ...רעכוז-ןדירפ םעד ןוא רערעטשעצ םעד ,ןלזג-תמא םעד ןוא יאמר םעד

 זדלַאה ןרעביא ףרַאש ןטימ ןעוו ,טליפרעד םהרבא ךיוא טלָאװ ױזַא
 ןריואועגנָא גנולצולּפ ןביולג םעד רע טלָאװ ןוז ןופ

 ןיילַא ךיז ןופ ןוא .בירקמ זיא רע ןעמעוו רַאפ ,םעד ןיא

 ןעגניזוצּפָארַא ליטש ןביוהעגנָא ןצכעל עטכַאמשרַאפ סָאד טָאה
 ..ןעמַאזוצ ןייז עלַא ןלעװ רימ :עקיאילג ןּפיל ןופ

 רערעכיז ןוא רעקיבױלג רעטייוו רָאנ ,קידנעיורט טינ טשרעוצ
 טזײרּפשעגנייַא ךיז ,טּפַאכעגפיױא רעטרעוו יד ייז ןבָאה

 תולוק עלַא רעביא ןוא ,גנַאזעג ןופ םטיר םעיינ ןיא

 לוק סָאד ךיוא טרעלָאקעג טייקנדירפוצ רעקימורב טימ ךיז טָאה
 .ןעמַאזצ ןייז ןלעװ עלַא :ףלח ןטימ סָאװ ,םיא ןופ

 ןעמוקעגקירוצ זיא'מ ןעוו ,גָאט ףַא טָארגעגפױא טָאה'ס

 טצעזעגמורַא ךיז ,ךימ טגײלעגקעװַא ,זיוה ןיימ רַאפ ןסיורד םוצ
 ןעגנוזעג ןבָאה קידנעלקָאש ךיז רימ םורַא עלַא ןוא

 ןגיוושעג ןיוש בָאה ךיא רעבָא ..ןעמַאזוצ ןייז ןלעוו רימ
 טױרדגרָאמ סָאד טריּפשעג ,ליק ןעניגַאב ןיא טרעטיצעג

 ךיז ןזָאלעג ןוא ,ןטצרַאמשעצ ביל ןופ טיור ןטימ ןעינימ ךיז

 ילגןגרָאמ ןטימ בָאה ךיא זיב .ור וצ ןעגניזנייא ,ןגיוורַאפ
 סערַאּפש-גיױא ןשיוװצ ןוא עקיטייז ןקילב ךיוא טריּפשרעד
 -- עטבילעג ןוא רעדירב ןוא דניק ןוא בייוו ןיימ :ןעזרעד
 טרובעג ןופ ןעייוו ךרוד בייל ןיא עקיניימ עלַא יד
 -- רימ טימ בייל ןלייט ךרוד עקיניימ עלַא ןוא

 ..היפונכ רעד רָאג טימ רימ ןעעז ןוא טייז רעד ייב ןעייטש ייז
 ,סױרַא דרע רעטנוא ןופ ןוז יד ןעוועג זיא סע טיור יו

 רימ רעביא ןעגנַאגעגפױא רעסערג ןוא ךָאנ רעטיור זיא
 ,בייל ןיימ ןופ עטלייטעגסיוא יד רַאפ ןוא ךיז רַאפ :דנַאש יד
 ,שטנעמ האירב רעד ,שטנעמ רַאפ ןוא ,ןגיוא עטנָאנ יד רַאפ ןוא
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 עמורפ

 ..ילג"ןגרָאמ ןיא טזױלבטנַא ױזַא טולב ןייז בָאה'כ סָאװ
 דנַאש ןופ טסואוועג טינ ןוא טרירעג טינ ךיז טָאה רענייק רָאנ

 .רימ טימ רעדָא ךיז טימ ןָאט סָאװ

 ,ןביוהעג ךיז טָאה ןוז יד
 ,רעייגכרוד ןופ טירט ןטייוו ןופ טרעהרעד ךיז ןבָאה סע
 ןייצ ןשיװצ טָאה ,רימ טימ דניק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יד ןוא
 !בוטש ןיא ּפֶא םיא טגָארט --- :רעגערט עניימ וצ ןָאטעג גָאז ַא
 ליד ןפַא ןגיוצעגסיוא ,ןגָארטעגנײרַא ךימ ןבָאה ייז
 ;רימ ןיא ןרַאשנײרַא קירוצ ךיז ןעמונעג זייווקיצנייא ןוא
 ,שורּפ רעד ןוא הוואת-לעב רעד ,לגניי רעד ןוא ןקז רעד
 ---רעצכעל-ןדירפ רעד ןוא רערעטשעצ רעד .,ןעלזג-תמא רעד ןוא יאמר רעד
 קירוצ ןירַא זיא רעטצעל רעד ,ןעמעלַא ייז ךָאנ ןוא
 ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,ףלח ןטימ סָאװ ,רעד ךיוא
 ,בוטש ןטימ ןפַא טעקַאנ ןוא ץנַאג רעדיװ ןוא ןײלַא

 ןעמוקעגוצ זיא ,רימ טימ דניק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יד ןוא

 .בוטש ןופ סױרַא זיא ןוא טײקטעקַאנ ןיימ טקעדעגוצ ןוא

 ךייר

 .ןגיוא עטכַאמעגוצ ןוא דייר עמורפ

 .תונווכ עלעקנוט ןוא רענעכָארבעג לֹוק

 ןביולג עקידמינּפיײיװצ יד ןיוש דימ ןיב ךיא

 .תונמחר סימ ןבעוורַאפ ןטײקבלַאה יד ןוא

 ןכַאילש עקידלדניווש ןוא עקיאייווצ יד ףָא

 ,רעגניצ עטַאלג ןופ דיר טימ טרעהעגנָא ךיז ןיוש

 ןכַאמ טינ ךיז בוט-םוי ןייק רעמ ךיא ןעק

 .רעגניפ יד ןיא טלשירק סָאװ לכַאקעל ַא ןופ

 ,םעניורב ןוא םענערָאק -- ךיא ליוו ןבעל ןופ טיורב

 ןענענעג ןכעלשטנעמ ןופ טיורב ןברַאה

 ,ןעניוש טינ בייל ןופ ץריוו רעד לָאז --- טפַאשביל סע זיא

 ףענערב ךעלסייוו ןוא ןירג סע לָאז -- טפַאשטנייפ סע זיא

 לגנַארעג ןקיסַאג ןיא :סייוו ךיא ,ָאי
 דובכ לקיטש ןוא טיורב לקיטש ןברַאה ןרַאפ
 ןעגנַאװצ יד יװ רעגניפ טימ רעייגטימ ןעמ טכוז
 .טעװָאקרַאפ טייקיציײג ןופ סַאה ןיא טנעה טימ ןוא

 םיתבש עקילייה ןיא רַאפרעד ןוא

 ,הרתי המשנ ןיא טלטיקעגנייא

 ןתח רעטסַאפעגּפָא ןַא יו ןייגמוא ןעמ ןעק

 .םירבח ערשכ עקידתבש ןשיווצ
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 ןדָאש ןיימ

 םיכרד סנטַאט ןפַא רָאנ .,.ױזַא ןעוועג זיא'ס

 ףעװַארּפ טינ שיט-תבש ןייק רעמ ןיוש רימ ןלעוו

 ןכָאװ רעד ןיא ןופ טיורב םעד זדנוא טימ טכוז סע רעוו

 ירבח רעקידתבש רעד ןייז ךיוא טעװו

 ,דרע עיינ ןיימ

 ןטייו עדנילב רעטניה ןופ טָאה סָאװ

 ,ןדָאב ןצרַאװש ןופ סטעפ טימ ןקעדפיוא ךיז טזָאלעג

 -- טקעלּפטנַא ּפמוז ןוא זלעפ טימ ךיז טָאה

 ןדָאש ןיימ ףַא םיאנוש יד ךיז ןעיירפ'ס ןוא

 דיירפ ליפיוו ,ָא
 ןכַאילש עטייוו עלַא ףֵא ייז רַאפ טרַאװ סע

 ,סקיטײרפ ןוא סקיטשרענָאד עניימ ןפרָאװעצ בָאה'כ ואוו

 טילברעד טינ ןבָאה סָאװ ןעגנַאגפיוא עלַא טימ

 .טקיטייצרעד טינ ןבָאה סָאװ ןעגנואילב עלַא ןוא

 :טעז ןוא טמוק --- זיא
 ןעגנַאגעג ןיב'כ ואוו דרע רעטפַאלק ןדעי רַאפ
 ןעעסָאש עטרעטסַאלפעג רעביא טָארט ןכיילג טימ
 -- טלָאצעגּפָא ןלימ עקידרעבירג טימ ךיא בָאה
 .ןעייווצ ןיא ךיז ןסקַאװעצ דיירפ-ןדָאש יד לָאז ןוא

 ,טליוו ריא ביוא ןוא
 :החמש יד ךיז ןסקַאװעצ ןעק ןעיירד ןיא
 :ןרעצ עקידנגרָאמ עניימ ףַא ךיוא ןטכענ ןוא טנייה םוצ
 ,טרַאנעג ךימ ןבָאה ןדרע עיינ קינייװ ביוא
 ןרַאנ ךָאנ רעמ ןלעװ ייז --- וצ ךייא גָאז ךיא

 .ױזַא טמוק סע
 ןכירק רעדיוו --- זיא שינערַאנ רעד ןופ גנולייה יד
 .ןכָאמ עקידרעטנָאלּפ ןוא ןייטש ןֹוא ּפמוז ךרוד
 טײטַאב טלָאװ סָאװ שינערַאנ ןליימ יד ןָא ןוא
 ?ןוחצנ ןטרעטסַאלפעג ןופ רעטפַאלק רעצרוק רעד

 ,דיירפ יד טסינעג

 :לרוג ןיימ טימ ןדירפוצ ןייז עלַא רימָאל ןוא

 ,ןטרַאנעג ַא ךימ ןעז ןופ קילג ןטימ םיאנוש יד

 דרע רעטגָאזעגוצ וצ שינעלגָאװ רעיינ טימ --- ךיא ןוא

 ןטרַאוו גָאװצ סרעטפַאלק זיולב שינעראנ ןליימ רעטניה ואוו
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 עטסָאבעלַאב יד

 ,לפָאטרַאק טלייש ןוא ךיק ןיא טייטש עטסָאבעלַאב יד

 ןגייווצ עקידלדָאנ עטיירב יד ףַא סענסָאס ןבָאה ןסיורד
 ,דרע רעסייוו וצ ייז טימ ךיז ןעלטניירפ ןוא יינש ןעמונעגנָא
 סױרַא ערעזָא ךיז טכערב ןטיינשרַאפ זייא רעטנוא ןופ
 ,לימ רעטסוּפ ןופ דָאר יד טקנעוװש ןוא םָארטש רעקיטעּפמיא ןַא
 ,רעמײבנסָאקירּפַא ,רעמײבנרַאב ,רעמיײבלּפע ךעלגרעב עסייוו יד ףַא
 שנעזענעג ןרעטיצ ,ךעלדמעה עסייוו ןיא לָאטיּפש ןיא רעדניק יד יו
 | ..געז ןוא רעש סרענטרעג ןופ בייל ןפַא ןדנואוו יד טימ

 ,ךיק ןיא עקלביצ ַא טליש עטסָאבעלַאב יד

 רעדעס עקידלגרעב יד ףַא רעמוז ןסימ

 רעטומלרעּפ ןוא טיור טימ ךיז ןעלטיור רעמײבלּפע עטלייהעגסיוא ןלעוו
 ,דלָאג ןוא טיור : ןסָאקירּפַא יד ןוא ,רעבליז ןוא טיור טימ רעמייבנרַאב יד ןוא
 ,ןייוו ןדליוו טימ ןסקַאװמורַא טעװ ענַאטלַא יד סענסָאס ןשיװצ

 ,זָארג רעקידנעילַאװכ ןגיוו קיטניוו ךיז טעוװ סעקנָאל יד ףַא

 -- ןרעסַאװ עקנַאלב ףַא ןוז יד ןגָאיכָאנ ןלעו ךעלזדנעג יד ןוא

 רעגניפ עקכוּפ עסייוו יד טימ עטסָאבעלַאב יד
 ,רעייא טימ עקלביצ ַא טקָארב

 ,טָאטש עטבלעוועגךייטש יד זיא ןליימ עטסערּפעג-ןיײטש רעטניה
 ,ןטכענ ןופ טעטש יד -- םי רעטניה ,םי רעסיורג רעד -- טָאטש רעטניה
 ,ןעעפַאק ןוא ןרַאװלוב ,טעטש יד ןיא

 ,למיה ןופ לרעלעט םוצ ךיז ןסייר ןעעפַאק ןיא ןשטנעמ ןוא
 ,ןגיוא עקידנשטשַאל עיולב ןיא זיא למיה ןופ לרעלעט'ס ןוא
 טימ ןוא ןרעטמַאל ןֹוא ןרעטש טימ ףיוא ןטכייל ןגיוא עיולב ןוא
 -- ךעלּפמעל עקידמעדיוב

 ,טנעה שסייוו עריא ןיא טנוזעג ַא ,עטסָאבעלַאב יד

 ,לָאש רעניורב רעד ןופ ןעלדנַאמ עסייוו טלייש

 ,םענרעדעל םניא ,לקער ןרעווש ןיא ןַאמ רעד ןײרַא טמוק
 ,סעקטיל יד םורַא טפייטשרַאפ ןטנעמיר ןוא סעקוועילָאכ יד טימ
 ! סניימ ץרַאה ,סעּפע וטסָאה -- :טגערפ ןוא סיפ יד ּפֶא רע טּפַאלק
 ,למיה ןופ ךעלרעלעט עיולב יד םיא ףַא ןָא יז טלעטש
 ןענעקירט וצ ףױא סע טגנעה ,לקער ןופ יינש םעד ּפָארַא טרַאש
 ? רעייא טימ עקלביצ לסיב ַא רשפא טסליוװ --- :טגָאז ןוא
 -- רעייא טימ עקלביצ שיט-ךיק ןסיורג םייב סָאבעלַאב רעד טסע

 ןקַאב עסייוו יד ףַא ןעמַאלּפ עטיור יד טימ עטסָאבעלַאב יד
 .ןוויוא ןופ ךעלעכיק-לדנַאמ טימ ךעלב יד סױרַא טיצ
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 ,ךיא

  סָאװ

 ןבָאה

 ד ןוא

 וײֵ*

 הבצמ ַא רַאפ
 ךוב ןופ)

 ,ענעי ןופ לקינייא ןַא

 רעדנעל-ןופצ עטלַאק ןיא

 ןטיבעג טיוה רעיײז

 ןגױא יד ןופ טײקצרַאװש י

 -- ,טייקיורג רעליק זיב טכיילבעגסיוא

 רשפא םַאטשּפָא רעטייוו ַא ,ךיא

 ,םיסונא עשיטנַאזי ב ןופ

 קיטשרודסנדירפ ןבָאה עכלעוו

 ד ןיא

 רעייז

 םירזוכ יד ןופ רעדנעל יי

 -- ,םירג טימ טשימרַאפ טולב

 רעטציא סע ייטש ,רעטייוו ַא ,ךיא

 ע י ג ָא לָא ט נ

 ,"דמַאז;

 הבצמ רעטנלע ןייד רַאפ
 ןפלעה טסלָאז וד זַא ,טעב ךיא ןוא
 השורי יד ןצישַאב וצ
 ארזע ןבא םהרבא ןופ
 לוריבג ןב המלש ןופ ןוא
 ױלה ןב הדוהי ןוא
 ענייד סעדייז עלַא ןופ ןוא
 ,לזניא-בלַאה ןקינוז םעד ןופ
 ןזָאלרַאפ ןיילַא טסָאה וד סָאװ
 ןגעוו עטסיוװ עיינ ףַא םוא
 .ןצישַאב ֹוצ השורי יד

 רעמיר לווַאז
 6 לטיּפַאק ןופ

 ןייש-הנבל טָאה סע
 .טנײשעגנײרַא רימ וצ

 ןירַא דלעפ ןיא טפור ךימ
 .טניירפ רעסיורג ןיימ ,טכַאנ יד

 טריצַאב דלָאגױרעטש טימ
 ,דיילק לקנוט ריא יז טָאה
 רימ ןגעקטנַא טייג ןוא
 ,דיײר ןָא רימ וצ טדער ןוא

 ךיור ןיא זיא ןטכענ ןייד ---

 ,טנערב סָאװ ,יורטש יװ קעװַא

 ךיוא ןגרָאמ רעד טמוק'ס ןוא
 .טנעה עטסוּפ טימ ריד וצ

 גרָאז ענייד רעטייוו טסעוו
 ,ץרַאה ןיא ףיט ןטלַאהַאב
 גרָאברַאפ דוס ןיימ ךיא יו
 .ץרַאװש לטנַאמ ַא רעטנוא

 געט עשלַאפ יד ךָאנ רָאנ
 ןײילַא ןייז טינ וטסעוו
 געו ןליטש ןייד לעװ ךיא
 ןיײג םענייאניא ריד טימ

 ױזַא רימ וצ טדער יז
 טנַאה רעד ייב ךימ טריפ ןוא
 ,יוט-רעבליז ןסייוו ןיא
 ,דנַאל-רעביוצ ַא ןיא יו

 ,ךיילב סנטָאש ןצנַאט סע
 ,דיל ריא טגניז טייקליטש יד
 ךייוו ןזָארג עטכייפ ןוא
 .טירט עניימ ןעגנילשרַאפ

 טייגרַאפ ןייש-ןרעטש זיב
 ,ואוו למיה ןטייוו ןיא
 דיילק-ךרעטש ריא ךיילב טרעוו
 .ור וצ ּפָאק םעד טגיוב'ס ןוא

 ריט ןיימ וצ זיב ייג ךיא
 ,טנײשַאב טכיל ןכיילב טימ
 ריִמ ףַא טרַאװ ןגרָאמ ,סייוו'כ

 .טניירפ רעסיורג ןיימ ,טכַאנ יד
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 צי ג ָא לָא ט נַא

 10 לטיּפַאק ןופ

 ,טכענ ןוא געט עדמערפ יד ןופ ,טפַאשגנע רעד ןופ
 טגָאלּפעג ךימ ןבָאה תוער תויח יד סָאװ
 ערָאנ רעצרַאװש ַא ןיא המשנ ןיימ ןבָארגרַאפ ןוא
 -- ךורעג ןסואימ רעייז טימ טרָאד ןגרָאװעג ןוא
 ,םייה ןיימ וצ רעדיו ךימ םענ רעטצניפ רעד ןופ
 ,עטקיליטרַאפ ןיימ ,עטנערברַאפ ןיימ
 ,םייה עביל רָאנ

 דרע רעד רעביא םורַא טייג רעגנוה רעטסיװ |
 .םוא טעזױּפ רעכעל עלַא ןיא טוט רעד ןוא
 םייה ןיימ ןופ רענייטש עטנערבענּפָא עליוה יד ףַא
 טכַאנ רעד ןיא ןגער רעטלַאק ַא טלַאפ
 .ףגער םעד ןיא רענייטש יד ףַא ןשטנעמ ןענייוו סע ןוא
 ןגער םעד ןיא רענייטש יד ףַא רעסעב רעבָא
 ,טעב רעדמערפ רעד ןיא רעדייא

 ,דרע רעד ןיא ןגעלעג ץרַאה ןיימ זיא םערָאװ ַא יו
 ,למיה םעד וצ לגיופ ַא יו סע טילפ רעטציא
 ,רענייטש יד רעביא ץרַאה ןיימ טילפ לגיופ ַא יו
 ,הפרש ַא ןופ ןליוק עצרַאװש רעביא
 ,טכַאנ רעד ןיא ןענייוועג ןוא ןשטנעמ רעביא
 תוברוח רעביא לגיופ ַא ןייז רעסעב רעבָא
 .דרע רעד ןיא םערָאװ ַא ןייז רעדייא

 רעייג רעד

 עמצָאּפ ַא ןופ ןעלטיּפַאק

 ,"םדו רשב, לטיּפַאק ןופ
1 

 ,תומוקמ רענליוו יד ןופ ,ץעגרע קָאשיּפינש ןופ
 טעשזדנָאלברַאפ רוחב ַא הבישי רעשטלַאמ ןיא טָאה
 .המלש 'ר ןדיי ַא ייב "גָאט, ַא ןגָארקעג ןוא
 ,המותי ַא ,רעטסעװש ַא ןדיי םייב טָאה טבעלעג ןוא
 ןדנָאלב ַא ּפָאצ ַא ןוא ןגיוא עכעלמורק טימ
 ,שריה-יבצ ,רוחב םעד ,הרפש ,לדיימ סָאד טָאה
 -- שוריה ןוא לפָאטרַאק ךעלּפעט ןגָארטעג
 ,ןרָאװעג ךודיש ַא זיא ױזַא ןוא
 ןריובעג ןוז ַא לבייוו סָאד טָאה רָאי םוצ
 ןמלַא רעד ןבילבעג זיא .טעּפמיק ןיא ןברָאטשעג ןוא
 תוכז ןיא טסעק ףַא -- רעגָאװש םייב טסעק ףַא
 ןימלע-תיב רעשטלַאמ ןפַא רבק ןשירפ ַא ןופ
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 ע י ג ָא לָא ט נג ַא

 טסורב םייב סלציּפ ַא ןוא
 גָאט םעד טרַאװרעד ךיז םיוק רע טָאה .םַא רעדמערפ ַא ןופ
 :טגָאזעג רעגָאװש םעד ןוא ,דניק סָאד ןענױאװעגּפָא טע'מ ןעוו
 וטסעװ ואוו --- .ןייג ןוא דניק ןיימ ןעמענ לעוו ךיא ---
 ? טנעה יד ףַא עלהפוע ןַא טימ ןײלַא ןזָאל ךיז
 .רעטסעוװש ןוא רעדירב ץעגרע ךיוא בָאה ךיא ---
 ,טנעקעג ןייטשרַאפ טינ טָאטש ןוא החּפשמ טָאה
 טקישעג שמש ַא ןמלַא רעד טָאה
 ,ןיד םעד טנקסּפעג טָאה בר רעד ןוא
 .דניק סָאד זיא סנייז ןוא רעטָאפ זיא רעטָאפ רעד זַא
 גיוו ןופ ןוז םעד טגיילעגרעביא רע טָאה

 ,קרַאק ןפַא קַאז ַא ןיא

 ,קרַאמ ןיא רעסַאװ עשזולַאק רעד ייברַאפ ןוא
 ןטיילק ןוא רעביטש ןוא שרדמ-תיב םעד יײברַאפ
 ןטײלגַאב ןעגנַאגעג טָאטש עבלַאה ןזיא
 ,קַאז ןיא דניק סָאד
 החּפשמ עטנָאנ ןוא עדמערפ סענעדיי ןוא
 טקַארט ןטימ ןיא טהניחתעג ןבָאה
 ןדערג ןיא בױט ערשכ יד ,רעטומ ןייז ןוא
 .החגשה יד םיא ןופ ןָאטוצּפָא טינ ןפורעג
 ןדייש ךיז ןעמ זומ דלַאװ ןופ דנַאר םייב
 ןילַא ןוא ,ןייוװעג רעטצעל רעד ךיז טגָארטעצ'ס
 ןטָאש ןיא ךַאילש םענערָארפעגסיױא ןטימ

 .רטעָאפ רעקירעידךצניינ רעד טנַאּפש דלַאװ-לולא ןופ
 ,ןייוװעג ַא ךיז רעטניה טרעהרעד רע זיב
 ,קַאז ןופ דניק סָאד סױרַא רע טמענ
 קַאינּפ ַא ףַא געוו םייב קעװַא ךיז טצעז ןוא
 לכליּפש ַא רַאפ טנַאה ןיא לטיר ַא םיא טיג ןוא
 ,ךלימ ןיא הלח עסייוו םיא רַאפ טקייװ ןוא

 קַאז ַא ןיא קרַאק סרעטָאפ ןפַא ױזַא

 .טקַארט ןטשרע ןטימ קעװַא חנ זיא

2 

 ןעיינשרעביא רעטניוו ַא ,ןענירגרַאפ טעװ רעמוז ַא
 ןעיײנ לקעז-ךיליפת ַא ןחנ רַאפ ךיוא עמומ טעװ
 ,ןטסָאמעגנָא ןרעטש ןרעביא שארילש םעד רָאנ יװ ןוא
 ,םותי םנופ רוטּפ ןוא טּפַאשלגניי רעד ןופ רוטּפ זיא
 ,טיוה יד ןסעּפָא ןוא ןציז רעטעפ םייב גונעג
 ,טיורב ךיוא זיא הרות ואוו ןוא הרות זיא םוטעמוא
 ךַאד ַא ָאד ןיא טָאג ןופ זיוה רעדעי רעביא ןוא
 .ך"נת ַא ןוא ארמג ַא ,רעדנעטש ַא ךַאד רעטנוא ןוא
 :האּפ ַא טעלג רעטעפ רעד ,ןטעב ,ןהנעט סעמומ יד

 יייתועד ןגָאז םיא טסייה סָאװ ,תעד-רב ַא זיא שטנעמ ַא
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 --- ןקַאבעג ןוא ,טלגערּפעג ,טעטַאלעג ,טיינעג ןעמ טָאה
 ףןקַאּפוצנײא םיא געװ ןיא קַאז ןצנַאג ַא טפרַאדעג
 תוטש םעד טּפַאלקעגסױרַא חומ סנשקע ןופ םיוק ןוא
 ,סופוצ קַאז ןטימ ,עטַאט רעד יװ ,ןענַאּפש וצ
 ,קַאמשעג ךיז ןסע ךעקעל ןוא טיורב סעמומ רעד
 ,קַאז רעד טרעװ רעגנירג ןוא ןענױשרַאּפ יד ןפלעה
 ןגָאלשרעד ךיז םינָאלס ןייק ױזַא רופ יד טעוו'ס זיב
 ןגָארט סעציילּפ יד ףַא ךיז גנירג לקעז סָאד ןיוש טעוו
 תופקה יד ןכַאמ ןעמענ רוחב-םערָא ןַא טעוו'ס ןוא
 .ןפָאלש םוצ קנַאב ןוא ןסע םוצ געט ןכוז וצ

3 

 ןרח ןיא ןבקעי סנּפָאקוצ ןייטש רעד
 ,קנַאב יד זיולק ןיא יו רעטרַאה ןזעוועג טינ זיא
 סנּפָאקוצ טסיופ ןטימ ןטרַאה ףַא טפָאלש עמ זַא ןוא
 .גנַאזעג טימ ןעלמיה ךיז ןענפעעצ

 ,רענוװַאד טימ זיולק יד לופ טרעװ גָאט ַא לָאמ יירד
 .טיילק ןוא קרַאמ ,ןטַאטשרַאװ ןופ חיר טימ |

 למרומעג ןקילייא ןופ גרָאז טרעדנוה ןגָאלש סע

 ,דייר עקידלקערב יד ןופ ןלַאפ ןלוע טרעדנוה ןוא

 המשנ יד ןּפַאכרעד ךיז ןשיט עדמערפ וצ טייג ןעמ
 ,שטשרָאב לפעל ןוא טיורב ןצרַאװש לטפייר טימ
 ארמג רעד רעטנוא םענעטלַאהַאב ַא רפס ַא ןופ ןוא
 ,טשרָאד ןקידנרעצרַאפ ַא ןעמ טקנעװשרַאפ

 ,הענכה ןוא דנלע ןופ ןיז םעד ךָאנ טשרָאד
 ,גָאז ןקידנדניצ ,ןקידהאובנ ךָאנ טשרָאד
 ,תישארב-השעמ ןוא טלעוו ןופ דוס םעד ךָאנ טשרָאד
 .טגָאנ ןוא טקערש סָאװ ,טָאג ןופ דוס םעד

 תוללי יד ןגיוורַאפ ףָאלש םוצ טכַאניײב
 ,דניז ענייז ףַא טגָאלק סָאװ קינרסומ ןופ
 ןטילגעצ בייל ןגנוי ןופ ןרעדָא עלַא רעביא ןוא
 ,טניר הואת עדנילב יוװ גָאלק יד

 רעטייל רעד ףיוא טמוק ,ףָאלש רעד ןייא טמענ'ס ןעוו ןוא

 ּפָאק ןטימ למיה םעד טכיירג סָאװ

 ,עטיינשעצ קידנרעטש ,ןגיטש עלַא רעביא ןוא

 ,ּפָא ןוא ףיוא ןענַאּפש םיכאלמ

4 

 ןייז םיחרוא יד יװ וטספרַאד ! רעקידהאּפ-דלַאג לרעסנ
 ,טָאג --- ֹוניִבָא םהרבא ייב ןגיוא ענייד ןיא וי
 ,טָאג ברקמ יז ןענעז עשז יװ ,לרעּפעלש ַא ,לרוחב םערָא ןַא טסינ
 ? רעזײּפש ענייד ,רעבעג-געט ענד שיט רעײז וצ ךיד ןעמענ סָאוו יד ייב רֶאְ;
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 א

 ,ּפָא ןסיב ןופ ךיז ייב טסייר ןויבא
 .שיט םייב ךיז ןבעל ךימ טצעז
 ,שיט םורַא רעדניק ןוא בייוו
 -- .,שיט ןפַא תוגאד ןוא טיױנ

 ץלַא שימייה ,ץלַא ןגייא ,ץלַא ןפָא
 ,ןויבא םייב שיט םורָא

 שיט םייב ךיק רעד ןיא ךימ טצעז דיגנ
 .רע טכַאמרַאפ ךיז וצ בוטש ןיא ריט יד ןוא

 ,קיצרַאהטוג עטתודיגנ זיא
 .סע ךיא יװ ןקוק יז טמוק
 --- ןסיררַאפ עטתודיגנ זיא
 קעװַא טסניד רעד רימ יז טקנעש
 ,ןענעמרָאק וצ ךימ

 ע י ג ָא ל ָא ט נ

 .ןגָאז וצ גָאט ןטוג ַא רימ
 ,ךיז טימ טָאג וטסגנערב עשזיואוו
 ? רעקידהאּפ-דלָאג לרעסע
 ,םינויבא ןופ ןרעמַאק יד ןיא
 ,םיתרשמ וצ ןכיק יד ןיא
 ?ןגעקטנַא טָאג ןעמ טייג ואוו ןוא
 ,םינויבא ןופ ןרעמַאק יד ןיא
 ,םיתרשמ ייב ןכיק יד ןיא
 -- טָאג ןכוז ןזָאל ךיז טסעװ זַא ןוא
 ןשטנעמ ןשיװצ ןכוז םיא וטסעװ ואוו
 ? רעקידהאּפ-דלָאג לרעסע
 ,םינויבא ןופ ןרעמַאק יד ןיא
 .םיתרשמ ייב ןכיק יד ןיא

 דימתמ רעיליא םעד טָאה רעצעמע זַא
 ,ןרָאװעג רעכיילב רע זיא ,טנָאמרעד םייה ןייז
 רעסַאװ ןיא שיפ רענעקָארשעצ ַא יװ ןוא
 .ארמג רעד ןיא טערונרַאפ רעפיט ךיז

 ןפָאלטנַא סעּפע ןופ זיא רע ,תועמשמ
 .ןעמוטשרַאפ דוס ןרעטצניפ ַא ליוו ןוא
 ןפָא ןרָאװעג זיא דוס רערעטצניפ רעד
 .ןעמוקעג עיליא ןופ דיי ַא זיא'ס ןעוו

 ןבעג םולש םיא :דיי ַא זיא ןעמוקעג
 :םיחבש טימ םיא רעביא טזָאלעצ ךיז ןוא
 ,ךעבענ ,ךיז ףַא טגָארט ןוא ,ילכ ערעייט ַא --

 .החּפשמ רעיײז רעביא טגנעה סָאװ הללק יד

 ,רעדיינש םעד עקשָאי ןופ -- רע זיא עקשָאי ַא

 .ןדלָאמעג תוכלמ םוצ קדצ-רג םעד טָאה סָאװ

 -- ןדייל ןזומ ערעייז תורוד ןעצ

 .ןטלָאשרַאפ שודק רעד טלָאמעד ייז טָאה ױזַא

 ,ןעמוקעג יװ קעװַא ןוא דיי ַא ןעמוקעג

 ,ארומ ַא רעדנעטש סרעיליא ןופ ןיוש טגָאי'ס רָאנ

 ,רעמוטש ןוא רעסייה טרעוו םיא םורַא טפול יד

 .ערוצמ ַא םורַא יו םיא םורַא טפול יד

 :סיאבג םעד טסניד יד ןגעקטנַא םיא טייג סע

 .ןכוז גָאטנוז רעדנַא ןַא ןזומ טסעװ --

 -- תבש רעד ,ךָאװטימ רעד ,גָאטנָאמ רעד ,גָאטנוז רעד

 .ןכורּפש עקיבלעז יד טימ טקַאהרַאפ ןריט יד
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 ןטרַאװ וצ קנַאב ןפַא סיֹוא ךיז יצ שטָאכ
 ןזיילרעד רעגנוה ןופ טוט רעד ךיד טעוו'ס זיב
 ,עטרַאה יד ,קנַאב יד האנש טימ ךיוא טילג זיא
 .עסייה רענייטש יװ טירט יד ןעירב'ס ןוא

 :ןרערט טימ ךיז טעב רעיירט ַא רבח ַא
 ןענערב סע לָאז ןוא ןענַאד ןופ רקוע ייז --
 ,רענרעל עטוג רַאפ סרעדנעטש גונעג ןַארַאפ
 ףענעק טינ ךיד טעו ןעמ ואוו טעטש גונעג ןַארַאפ

 ,לבונמ ַא ןעוועג --- :רעיליא רעד טרעפטנע'ס ןוא
 ,עדייז-רעטלע-רעטלע ןיימ ,רעדיינש רעד
 הבושת ןענָאמ וצ רועיש רעד ליפיוו זיא
 ? הדקע רעד וצ רעדניק-סדניק ןביירט ןוא

 ןטייצרַאפ ןעגנַאגעג ןדיי ןענעז גונעג
 --- םינישלמ עזייב ךרוד םשהי-שודיק ףַא
 ,רעטייש םוצ גנַאג ןיא ןגָארטעג ןעמָאנ סטָאג
 .האנש ןָא ,תועשר ןָא ,ןעגנַאגעג החמש טימ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רג רעד ,רע ןוא
 --- עטָאלב ןיא דיי ַא ,ןרעוו וצ דיי ַא
 ןעמוקעגייב טינ המשנ סוג םעד זיא
 ןטָארעגסױא טינ החיצר סוג םעד טָאה

 ,תוררש ןוא ןפַארג יד ,סעדייז יד ןופ טולב סָאד
 ,תולג עשידיי סָאד יװ ןעוועג רעקרַאטש זיא
 ,ץירּפ םייב טכענק לָאמעלַא יו ,ריא ןוא
 ,תוללק ענייז ןופ ןרָאװעג טכענק טנעז

 ןגיּפשעגּפָארַא ןוא טגָאזעגּפָא טָאה
 ,רעגנוה ןסייוו םעד גנוצ םענעקורט ןופ
 ןוגינ ןרעסייה ַא טימ זיולק יד טָאה'ס ןוא
 .ןעגנוזרַאפ דייר ענייז ןופ לַאג יד

 ,רויכ םייב ,ריט םייב רעטעּפש ןכָאװ ןעצ
 ןָאטנָא ןשחלג ןיא ןענַאטשעג רענייא זיא
 :ןעירשעג לוק סרעיליא ןטימ טָאה ןוא
 ,סקיטנָאמ ןוא סקיטנוז עלַא ןיוש ךיא בָאה טציא ---

 רעטסילק םעד המשנ ַא טרעקעגמוא בָאה'כ
 -- הבושת םירסומ עלַא רַאפ ןיוש וט ןוא
 ,ןסיורג םעד רוסמ םעד ,תואירק-שיא הדוהי ןופ
 ,לבונמ ןטסָארּפ םעד ,עקשאי ןדייז ןיימ זיב

6 
 הללק עטיוט ןוא ,ענעסקַאװרַאפ זָארג טימ גנַאל ,דניז
 ,טמרחעגנײרַא דמש ןיא שטנעמ ןקידלושמוא טָאה
 םעזוב ןוא ליומ שלדיימ טָאה טכענ לפייווצ ןיא
 ךרַאמ טעפרשעג ןוא ןגיוא עטכַאמעגוצ רעביא טמעטָאעג
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 ,ןעגנורּפשעגמורַא ףד ןפַא רעטרעװ ןענעז .ןּפיל ןוא
 ןבירטעג טָאה היתחתילואש ןרַאפ דחּפ ןוא
 .זיולק-רסומ רעד ןיא םיתינעת ןוא הבושת וצ
 ןסימשעג בייל קידניז סָאד טָאה ייחב וניבר
 ,תושירּפ ,הבושת ,הענכה ןֹופ תועוצר עקיליײה טימ
 ,ןקידמירעװ םעד ,ףוג ןייז רעביא טגָאלקעג טָאה רע
 ןסעגעג ךיז טָאה דמעה קירָאה ַא יו הרוחש-הרמ ןוא
 .טּפעלשעג דרע רעד וצ ןוא ןײרַא בייל ןיא

 טכַאנײב ןוא שרדמ-תיב ןיא רעדנעטש םייב קירוצ
 עדַארג ַארַא'ס .(""הרומ, רעד סױרַא שינעטלעהַאב ַא ןופ

 טרָאװ טושּפ ! טייקידלכש ןופ טכיל עקידנלייה ןוא
 ךיז ןסייר סע ,ייא ןַא ןופ ץכעלָאש יו ךיז טנפעעצ
 ץרַאה סָאד ןוא ,ץכעלָאש םנופ לגיופ לגילפ עקידרעטַאלּפ טימ
 סױרַא טָאג ךיז טליש .גנוקיווקרעד ןופ ךיז טסקַאוװעצ
 ,רעכעה ץלַא --- םענַאב-שטנעמ ןופ רעצכעלָאש ןופ
 -- == -- רעכעלפיירגַאבמוא ,רעטדײשעגּפָא ,רעטייוו ץלַא
 ,טייקיטכעמ ןייק ,טייקנביוהרעד ןייק ,טייקסיורג ןייק ָאטינ
 ,םיא יבגל לָאז סָאװ ,םענַאב ןייד ןיא ָאי ןייק ָאטינ
 ,ךיז ןסייר טינ טסלָאז וד ךיוה יו .טשינ ןרעוו טינ
 ןטשינ יד רעביא ןגייטש ןלעװ רעכעה ,רעכעה ץלַא
 טרעשַאב טינ ריד ןיא לָאמנייק ,לָאמניײק ,לָאמנײק ןוא

 ! ןיד-קסּפ רעד םַאזיורג יוװ .ןעז וצ טשינ ַא יו רעמ |
 ןוז רעסיורג רעטנוא ןרָאלרַאפ ,קידרבדמ ,קידמַאז יו
 ...! שטנעמ ןופ ,רעקיטשרוד רעד ,געוו רעד טרעוו'ס לכש ןופ

 .ןעמוקעג זיא יבר רעד .לביטשידבח ןיא תבש ַא

 -- ןשטנעמ ןופ טנַאװ רעקידנרָאג-יירד רעטניה .טגָאז יבר רעד

 ןביוהעג ךיז -- ןשיט ףַא ,קנעב ףַא ,דרערד ףַא
 ,רעטרעוו ךעלקיטש ןּפַאכוצפיוא רעגניפ ןציּפש ףַא

 החמש ןוא טשרוד םנופ -- ןטרעהעג םנופ טינ ןוא

 רעטפעלּפעג ַא ןבילבעג םיא םורַא סָאװ יד ןופ

 הרות רעד ןיא וטפיוא רעדעי ...רהוז ...ןבילבעג זיא ןוא

 סע טשוק ?רעטלַא; רעד ןוא למיה םעייננ ַא ףיוא טיוב

 -- רעטרעוו יד טינ .ןעניורק קיצעביז טימ ןָא סע טניורק ןוא

 | ,ךיא רע ליוו ָאד .ַאד ןעמ טלַאּפש תויתוא יד

 טייקכעלפיירגַאבמוא טימ ןעלקיװמורַא ךיז ,*רעטלַא , רעד

 ,תוא ןדעי ןופ .טינ ןעמ טזָאל זיא .טשינ ,"ןיֵא , ןרעוו ןוא

 ,ענרעזייא תודע ןרעוו ,לטניּפ ןוא לקיסַאּפ ןדעי ןופ

 טלָאװעג טסָאה .דײשּפָא ןייק םיא רַאפ ָאטינ זיא'ס זַא

 ןעמערופ תושממ סָאד ןוא ןלַארטשסיױא תושממ ןיא ךיז

 ,שטנעמ ןיא ,ןטשרעטנוא םעד ,שטנעמ זָאל -- שטנעמ ןיא

 ,ם"במר ןופ "םיכובנ הרומ, (*
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 ריד ןיא ןייז םיא זָאל ,ןבָאה קלח ַא ,ןטשרעביוא םעד
 סנייא ייז ,םיא ןיא ןייז וצ טליײוורעדסיױא טסָאה וד יו
 .תולג ןיא ןוא הלואג ןיא ,דניז ןוא טייקיליה ןיא םיא טימ

 ;סרעיוהעגמוא עקידנדנעלב יד ןופ טלדניווש חומ רעד
 האמוט יד ןוא השודק יד סָאװ ,תולייח עקילייצמוא יד ןופ
 רעטנורַא ףַאשַאב ןופ ןעלּפַאטש עלַא רעביא ןקישעצ
 תודוס ,ןעניימ ,ןעניז עלַא ןופ :ףױרַא ןעגנואוט סנשטנעמ ןוא
 בעוועג ןכעלדנעמוא ןופ ; תויתוא ןופ ּפונק ןוא תוא רעדעי ןיא
 ןטלעוװ עלַא ןופ גנַאג ןוא םענייד ריר ןדעי ןשיווצ םידעפ ןופ
 רעטנזיוט ליפיוו ? םעלַא םעד ןיא ןײגמורַא שטנעמ ַא ןעק יו
 ןעז וצ ןײלַא ךיז חומ ןייד ןיא ןכַאװ ןפרַאד ןגיוא עטילגעצ
 טשרוד ַא טביירט'ס רָאנ ! ףַאשַאב ןכרוד גנַאג ןייד ןעז ןוא
 ,דנַאלרעבױצ ַא ךרוד רעדנַאװ ַא ןיא יו ףד וצ ףד ןופ
 ףַא טמוק'ס ןוא .רעדנואו טנפעעצ טָארט רעדעי ואוו
 ! ץלַא סָאד ןיילַא ריד רַאפ טינ זיא'ס : רערעדנַאװ ןגנוי םעד
 -- תוילגרמו תובוט םינבא ןופ תורצוא ענױזַא
 ,ץלַא ןעמענ ביוחמ טינ טסיב ? םעד טימ ןָאט וטסנעק סָאװ
 .ערעדנַא רַאפ טשער יד זָאל ןוא טספרַאד וד סָאװ םענ
 ןלייטסיוא ,ןביילק וצ ךיז טנרעל ,ךיז טוװאורּפ רע
 .ארומ טינ טָאה רע .ןעק רע ! עז םוק --- יזה את ןוא
 .רעטייוו טרעדנַאװ ןוא שינעכעדעג ןיא סע טלַאהַאב ,ּפָא טביילק

 ןענַאּפשרעבירַא םיוצ יד ךָאד רע געמ זיא
 .טָאטש עיינ ןוא ןמז רעיינ .ענעי ןגָאז סָאװ ןעז ןוא
 ,זױלק ןיא ןטנװָא ,דמלמ ַא רעטנוא גנולענק לקיטש ַא
 ,ןחנ ךיז טכַאד טָא ןוא --- םיליכשמ ,טייל עגנוי ,םירוחב
 דייר יד טימ חומ ןיא ףיוא םיא ךיז ןסייר ןגיוא זַא
 ןייז ןפָא ןלָאז תונושל ןוא תומכח עלַא ; (""הדועת, ןופ
 הכאלמ ןוא ימ עדעי ,גנונעקרעד טכוז סָאװ םעד רַאפ
 ,טלעוו ַא ףיוא טנפע רע .טכוז ןבעל ךעלרע סָאװ םעד רַאפ
 ,רעטרעלקעגפיוא רעד ,רע ךיוא סָאװרַאפ רָאנ ."הדועת, רעד
 קזוח ןוא סָאה ליפ ױזַא טימ רעקידנסיוו רעד
 סַאה טימ ןקזוח סע ? םשילעב ןופ םידימלת יד ףַא
 ,ןײלַא םיא ןופ ןקזוח ,םיליכשמ יד ,סחנ םירבח יד ךיוא
 טסײװ חנ רָאנ ..שינרעטצניפ רעד ןיא ךָאנ טביולג סָאװ
 ,רע טינ זַא ,ןסיו ןטסעפ ןוייא ןוא םענעטלַאהַאב ַא טימ
 ,סע זיא עשזיסָאװ .עטכערעגמוא ןענעז ייז רָאנ
 טינ םיא טזָאלרעד סָאװ ,ןסיו עטסעפ-ןזייא סָאד
 טנַאה יד ןעוועג זיא סָאװ ? ייז יו ןרעוו טריפרַאפ
 ,"הרומ , םייב ןוא "תובבלה תבוח, םייב טָאה סָאװ
 :טגָאזעג ןוא ןעמונעגנָא םיא ָאד טציא ןוא ?רהוז, םייב
 יז ןופ ןרעדעי ןיא סָאװרַאפ ? ייג ןוא טספרַאד וד סָאװ םענ

 .ןָאזניװעל רעב קחצי 'ר ןופ "לארשיב הדוצתע ("
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 -- שרעדנַא ןביולג סָאװ יד ףַא ,סַאה רעקידמרח ַא ,סַאה ַא
 ליבשמ ןפַא עדייב ,דיסח ןפַא דיגנתמ
 ,ָאטשינ סַאה ןייק םיא ןיא ןוא -- ןדייב ייז ףַא ליכשמ ןוא
 טרעטיצ רע ?ןעז וצ סנרעדעי ןביולג םעד טשרוד רָאנ
 ? טינ ןעד סָאװרַאפ ןוא ...רעטרעוו ןיא ןָאטוצנָא רעפטנע םעד
 ערעדנַא ןביולג .תיטרּפ החגשה ןיא ןביולג ךָאד טסייה עמ
 :טקעלּפטנַא ,ןעזרעד טָאה חנ ןוא .טינ ןעעז ןוא
 ,הנומא ךָאנ גנוצכעל --- החגשה יד ןיא ןיײלַא םיא ןיא
 םיא טנרעל ,םיא טיה ,םיא טריפ --- הנומא ןיא הנומא
 ןעלמַאזנָא ,ןעלמַאז ןוא סנייז ןביילקסיוא רצוא רעדעי ןופ
 ! המכח ןופ ןרעיוט ריא ,ךיז טנפע ,ָא ...םענעגייא ןַא
 ןגעקטנַא טמוק ! תונושל ,ערעיײֵַא רעטרעװ יד טקעלּפטנַא
 ,טינ ארומ ןייק טָאה חנ !ןסיװ טלמַאזעג טָאה'ס רעוו
 םיא ןריפ יז טעוו -- ענייז החגשה יד זיא םיא ןיא
 .ןריפכרוד ןוא ערעייא ןדמַאז ,רעדלעוו ,ןלייה עלַא ךרוד

 ןמלז רואינש 'ר טדער הסיפת ןופ ,לעצ ןופ

 ;: תמאה םלוע ןפַא ןואג םוצ

 םירסומ יד יװ ןיוש לָאמ עטייווצ סָאד
 .רעהַא ךימ ןעגנערב םרח רעייא ןופ תושר ןטימ
 לָאמ עטשרע סָאד טזיילעגסיױא ךימ טָאה ךרבתי םשה

 .ןייז ליצמ רעדיו ךימ טעוװ ןוא

 !ןײיטשייב הרות רעייא ןופ תוכז רעד לָאז ,והילא 'ר ,ךייא ןוא

 --- רעקָאדָארָאה לדנעמ םחנמ 'ר טפור
 -- תמאה םלוע ןפַא ןיוש ךייא טימ זיא רע
 טלָאװעג רימ ןבָאה סָאװ :טגערפ ןוא
 ייוװצ ןוא גָאט ַא רימ ןענעז עדייב ןעוו
 הענכה ןוא תולפש טימ ריט רעייא רעטניה ןענַאטשעג

 .השקב רעזדנוא ןרעהסיוא טלָאז ריא ןטעבעג ךיז ןוא

 תוליהק רעביא ןרָאפעגמוא םיחלושמ ןענעז ןעמָאנ רעייא ןיא
 ,ןפורעגסיוא םרח ןוא
 רעטכעט ןוא ןייוו ןוא טיורב סָאד
 ,טרסאעג ערשכ ןדיי ןופ
 -- טרקפהרַאפ ערעייז סטוג ןוא בָאה סָאד
 ןעגנַאז רעטינש ַא יו ,האמוט לש רש רעד טָאה'ס ןוא
 / עטקנוטעגנייא ,תומשנ עשידיי טלמַאזעג
 ,תוירזחַא ןוא תוריסמ ,םימד:תכיפש ןופ דניז ןיא
 טָאה ריט ןרעטניה ךייא ייב געט ייווצ
 :טעבעג סָאד טשלחעג ןּפיל ערעזדנוא ףַא
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 !לארשי:תיב ןפַא ןברוח םעד ּפִֶא טלעטש
 ,זדנוא ןרעהוצסיוא טינ ,זדנוא ןקוקוצנָא טינ ,ריא ןוא
 ןפָאלטנַא טָאטש רעד ןופ טנעז
 !ןיטשיײב ךייא לָאז הרות רעייא ןופ תוכז רעד

 סניימ ץכעגָאז לסיב סָאד בָאה ךיא
 ארוב ןייז טימ ןטפעהַאב ךיז לָאז שטנעמ יו
 -- לרפס ַא ןיא ןעמונעגפיונוצ
 סַאג רעד ףַא ןענערברַאפ טזָאלעג לרפס סָאד ריא טָאה
 טקישעגסױרַא ערעייא םידימלת יד רעדיוװ ןֹוא
 הליהק וצ הליהק ןופ
 ,החיצר ןוא תורקפה ,גירק ןעייז וצ
 ,תמאה-םלוע ןּפַא ןיוש ריא טנעז טציא ןוא
 םורַא ץלַא ךָאנ טייג רתיה רעייא רָאנ
 האמוט לש רש םעד ןלעטשוצ ףַא
 דניז ןיא ענעקנורטרַאפ ,עשידיי תומשנ
 -- תוירזחַא ןוא תוריסמ ,םד-תכיפש ןופ
 !ןיטשייב ךייא לָאז הרות רעיא ןופ תוכז רעד

 היכז יד ןלייטוצ רימ טלָאז ריא ןעוועג ןיילק ןיב ךיא ביוא

 -- ,טלעו רעד ףַא ןייז חכותמ ךיז רימ טימ

 ,רעב 'ר ןיבר םעד חוכיו ַא וצ טרָאד טפור

 ,י"רא םעד טפור ,םשילעב םעד טפור

 ,איבנה והילא טפור ,יאחוי ןב ןועמש 'ר טפור

 :ןײז-קסוּפ ןעמ לָאז ןוא --- וניבר השמ טפור

 ךרבתי ףוס ןיא ןופ ןײשּפָא ןַא רָאנ ביוא

 תוריפס יד ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז טָאה

 תוקבד ןוא גנורעטייל יד ָאטינ זיא'ס ןוא

 -- ןײשּפָא יו רעמ ןעגנערב המשנ רעטסקיליײה רעד לָאז סָאװ

 רערעייא םרח רעד ןייז קיטליג לָאז

 .ףָארטש יד ןייז לבקמ רימ ןלעוװו הענכה טימ ןוא

 ךרבתי ןיילַא ףוס ןיא רעד טָאה'ס בוא רָאנ

 ,תוריפס יד טלײטַאב םענייז טכיל ןגייא ןופ

 טכיל םנופ ןּפָארט ַא זיא המשנ עדעי ביוא

 תוקבד ןוא גנורעטייל טימ ,רעטסלפש רעד ,שטנעמ רעד ןעק'ס ןוא

 ךיז ןטפעהַאב קירוצ םענַאב ןוא המכח עדעי רעבירַא

 --- אוה ךורב רוקמ ןיא

 ,ערעייא םידימלת יד ,םישרוי יד וצ ךיז טנעקרעד

 ןידקסּפ םעד ןכייצ ַא טימ ןסיוװ טזָאל

 ,לארשי תיב ןפָא ןברוח רעד ןלעטשּפָא ךיז לָאז ןוא

 ,ךיא טעב ןשינעמוקּפָא עניימ ןגעו טינ
 ,םעניימ דובכ ןגעװ טינ
 טזיילעגסיוא לָאמניא ךימ טָאה ךרבתי םשה
 ,ןייז ליצמ רעדיוו ךימ טעװ ןוא
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 לטיּפַאק ןופ

 יד
 + יש 13 154 ריצ 154 + יצ

 .רימ רעביא החגשה יד זיא ,טנעװ יד ןשיװצ ,ָאד ךיוא

 ,לארשי תיב ןפַא םולש ןרַאפ רָאנ

 טלעװ רענעי ןוא רעד ףַא ןרעייא דובכ ןרַאפ ןוא

 ריט רעייא רעטניה טלָאמעד יו

 לעצ :הסיפת ןופ ריט רעד רַאפ ךיא ייטש טציא

 ןסָאלשעגוצ ענעי יו ךיוא טָאה ריא סָאװ

 ,ןייז םחרמ ךייא רעביא הניכש יד ךיז לָאז :טעב ןוא

 -- םולש ןרַאפ לושכמ ַא ןייז וצ ןרעהפיוא טלָאז ריא זַא

 ןייטשייב ךייא לָאז הרות רעייא ןופ תוכז רעד

 "ריב ןוא טולב;

 .עשַאּפ רַאפ רעדלעפ ןענירג ײסָאש ןטיײיז עדייב ןופ

 יקעוַא יײסָאש ןופ וק ַא טביירט לכוטסַאּפ ַא

 עטציּפשרַאפ ןעניורק טימ ןלָאּפָאט תורוש ערעטיש ייווצ

 .געװו םעד בושי ןטסטנָאנ םוצ ןזייוו

 ןעילע טימ חנ ןענַאּפש ײסָאש ןופ טייז םייב

 .גנַאג רעד רוחב ןקיצרַאה ןטימ גנירג זיא'ס

 רעטײרפַאב לגיופ יװ ןּפיל ענעסָאלשעג ןשיווצ ןופ

 .קנַאדעג רעד ףיוא טרעטַאלפ ןוז רעד ןגעקטנַא

 } ח נ

 ןפָארטעג םיוב ַא רעטנוא ָאד ךיא בָאה ןטלמונַא
 .יירד יד ,רעטסיירט ענייז טימ בויא ןטלַא םעד
 ,טהריקחעג ןוא ךיז טהריקחעג ,םינקז ריפ ןסעזעג
 ,ייס-יוו-ייס טרעטָאיעג ןטלַא םייב ןדנואוו יד ןבָאה'ס ןוא

 יזוב ןב והילא רעגנוי רעד ןעמוקעג זיא טָא רָאנ
 ,טוט טנגוי יו הנומא סיורג טימ ןגירשעגנָא ןוא
 תוריקח עשינקז יד טפרַאדעג טינ רעמ רענייק טָאה
 .טוג ןוא טכערעג ןבילבעג רעדיוו זיא למיה ןוא

 ; ע י ל ע

 תומולח רָאװ רעד ףַא לָאמַא עז ךיוא ךיא
 ,דייר ערעייז טימ ןעמוק רעכיב ןופ ןשטנעמ ןוא
 טעלמַאה קרַאמענעד ןופ ץנירּפ רעד רימ טָאה ןטכענ טשרע

 ,טײלגַאב ןעגנַאגעג ןיב ךיא ואוו גָאט ןצנַאג ַא

 קיבױלג יא גנוי יא ןעוועג טעלמַאה ןיוש ךָאד זיא טָא

 -- טלעטשעג בויא סָאװ אישק עבלעז יד טָאה ןוא
 טרעפטנערַאפ טשינ רָאג הנומא יד םיא טָאה סָאװרַאפ

 ?טלעו רעד ןופ קעװַא ךיילג עשר ןטימ טזומעג טָאה רע ןוא
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 : ח )נ

 ?הנומא ןלייה ןטעלמַאה ןופ ןדנואוו יד ןעק יו
 .טרעה ןוא םינכש יד טימ ךיוא ָאד רע טייטש טָא
 ,רעגניפ יד טימ דרעב עסייוו יד ןטעלג םינקז יד
 .דרעווש ןופ לטנעה סָאד ןעמעלק רעגניפ ענייז --- רע ןוא

 ןטסעמרַאפ ךיז דרעװש ַא טימ ןיילַא ןעמ טייג ןוא
 ,דרָאמ ןוא הלזג טימ ןשרעה סָאװ ענעי הַא
 למיה טשינ זיא'ס -- דרָאמ ףַא ןטכיר ךיז ןעמ געמ זיא
 ,דרָאב יד ןטעלג ףֵַא םיסינ טימ טרעפטנע סָאװ

 ; ע י ל ע

 ןלעטש ךיז רעדעי ןעק למיה ןגעקטנַא .תמא זיא'ס

 ,ךיוא ןעמוקייב םיא הנומא טימ ןעק ןוא
 ,עכַאװש יד ןענעז תועשר ןופ ןדייל סָאװ יד רָאנ

 .חוכ ןייק ָאטינ זיא ריא ןגעק ךיז ןלעטש ןוא

 : ח נ

 ןעוועג רעקרַאטש .קרַאמענעד ןופ ץנירּפ רעד ,טעלמַאה זיא

 ?גנויבצק רעד ,למהרבא רעזדנוא יו

 ,ךלמ-ןב רעצלָאטש ַא ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגפיוא זיא רענייא רָאנ

 .גנוצ עמוטש עמערָא ןַא ,תולד ןיא רעטייווצ רעד

 תועשר יד טרעמ סָאװ ,ןכַאװש ןופ טײקכַאװש יד טינ זיא סע

 .םעלק ןיא ןשטנעמ םעד טלַאה תולפש ענעגייא יד
 למיה ןיא טָאג ןייז רָאנ ,ןיילַא םיא טינ עּפעשטרַאפ

 .םשה-שודיק ףֵַא רוביג ַא יװ ןייג טעװ רע ןוא

 הרובג ןוא השודק זַא ,ןעלמהרבא לייצרעד ייג רָאנ
 ,בױטש ןופ ןעגנַאז יװ ןיילַא םיא ןופ ןסקַאװ
 ןגָארטרַאפ למיה ןיא טכיל סָאד טָאה ןײלַא רע זַא

 .טביױהרעד ןוא טבױלג סָאװ רעד זיא ןײלַא רע ןוא

 ;{ ע י ל ע

 ?ןטייצרַאפ עטייוו ןיא רעדנואוו עלַא ןענעז סָאװרַאּפ
 ?לוח ולכ -- טנייה ןוא שדוק ולכ --- לָאמַא
 ןעמוק טינ רעדיוו איבנ רעקימַאלפ ַא לָאז סָאװרַאּפ
 !לָאמַא יווװ ױזַא ןצילב טימ ןגיוא ןענעפע ןוא

 + ח נ

 השודק ןופ ןעקנופ יד ןוא לָאמעלַא ןעוועג זיא לוח רעד
 ,טנייה יװ יױזַא טלגנַארעג טנלע ךיז ןבָאה
 ןרעטש יו השודק יד ,ןענורעצ ללח ןיא זיא לוח רעד
 ,טנײשַאב ןלָאמַא עטייו ןופ למיה םעד
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 לטיּפַאק ןופ

 -- ןעמוק טעװ סָאװ לָאמַא ןוא ןעװעג סָאװ לָאמַא

 .תוא ןיא תוא ,טרָאװ עקיבלעז סָאד עדייב זיא'ס

 רעביא לצרָאװ ַא טזָאל טברַאטש סָאװ לזערג סָאד

 .זָארג ןקיטפַאז םעיינ ןופ גנַאגפיוא רַאפ

 לזערג ןרַאפ דרע ןפיוה רעד ןענעז רימ

 ,טּפינקרַאפ זדנוא ןיא ןלָאמַא עלַא ןוא
 ןגרָאמ ןוא ןטכענ טעװ ,ןענעקרעד ּפונק םעד טעװ שטנעמ ןעוו

 .םיז ַא ךרוד לעמ יוװ םיא ךרוד ןעייז ךיז

 ,תורוד ןוא ןטייצ עלַא ןופ טנַאה ןייא ןרעװ טעװ

 יה ןייא ןרעו טעוװ ןעמיור ןוא ןטייוו עלַא ןופ
 ןעניגַאב ןופ דנַאר רעקיטכיל רעד ןייז טעװ שטנעמ ןוא

 .ילג ןיא ךיז ןענעגעגַאב דרע ןוא למיה ואוו

 ןדניװשרַאפ טױט טעװ ,ןליפרעד פונק םעד טעװ שטנעמ ןעוו

 יש ןופ ץָארּפש ןיא טדניװשרַאפ ךשוח יװ
 ,ןייז-טינ רעדָא ןייז :ןגערפ טינ רעמ טעװ רענייק ןוא
 .ןייז סָאד -- ןייז טעוװ ןביילב טעװ סָאװ ץלַא לייוו

 ,רעטיצ ןוא ארומ יד ןסעגראפ ןרעװ טעװ

 טכַאמ וצ הוואת ןוא תועשר יד ןברַאטש טעװ

 ,ןסיברַאפ ןּפיל יד לָאמנײיא טימ ןוא טדער רע

 :טכַאלעצ ךיז ןיילַא ןוא טָארט םעד ןטלַאהרַאפ

 ,הנומא רעלעה ןופ ןדעױג רעד טינ ביוא
 ?בייל קידנואו סבויא ןלייה ןעק שרעדנַא סָאװ

 ףעילג סנקלָאװ יד .טגייוש רבח רערעגניי רעד

 .טביירט עדערעשט יד עשַאּפ ןופ ךוטסַאּפ ַא

 ,רעדלעפ ףַא ןלַאפ סָאװ סנטָאש ןיא קירוצ טייג ןעמ

 ,דירַאי ַא ןופ ןרופ ןעמוק ןגעקטנַא
 טנוװֶָא ןופ םוקנָא רעד רענייטש ףַא ןּפַאלק רעדער יד

 ,טירט עמוטש יד טביירט טנװָא ןופ םוקנָא ןוא

 ?ךלַאװ ןוא געוװ
1 

 ןטפַאק ַא ןיא ןדיי םעניד ַא טכַארבעג טָאה ןעמ

 ,זָאנ רעד ףַא ןלירב עיולב טימ

 םייױג עטיירב קיצנַאװצ ןגעקטנַא טלעטשעגקעוװַא

 .סָאבעלַאב רעייא זיא'ס :טגָאזעג יז ןוא

 רעטכעלעג ַא ןָאט סָאש ַא טלָאװעג טָאה'ס רעוו

 -- םערב ַא טימ ערטיכ ןגיוצעג טָאה'ס רעוו

 רעליימ יד טָאה הענכה עטרעמַאהרַאפ

 ,טמעלקרַאפ עטערישטשעצ ןייצ ןוא
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 ,טלקָאשעצ ּפעק יד טימ סענסָאס ןטייז עלַא ןופ

 ,ךַאילש רעקידרעבירג ,רעטקַאהעגסיוא ןטימ ןיא

 ןעָארק ןופ ףוררעביא ןוא ,םורבעג טייוו ןוא

 ,טכַאנרַאפ ןטרוּפרוּפעצ ןופ ןסַאּפ ןוא

 עשַאק לסעק םנוצ סעװרָאב טעשזדנָארבעג ןעמ טָאה

 ,טיױרק ןעלסיש עסייה יד ןופ ערַאּפ ןוא

 ,לפעל יד טימ ןטסיופ קיצנַאװצ ןבָאה טעברַאעג

 ,טיורב ץענעּפ ןייז טייקעג טָאה קימולק ןופ דיי ןוא

 ןּפמודרַאפ ײרעלגרָאג יד טכַאנ יד טָאה ךָאנרעד
 ,לַאפרעסַאװ ַא ןופ ןעלגרָאג סָאד ךָאמ יוװ
 ןבירטעגניײרַא טנעה טימ יװ סנטָאש יד טימ ןוא
 ,לַאטש-שטנעמ ןיא --- ןערוק ןיא קיצנַאװצ יד

 ,לּפַאלּפ רערעװש סערַאנ יד ףַא לקנוט ןיא
 ,ךרָאנשעג ןוא עטדעררעד טשינ רעטרעוו ןוא
 רעדמערפ רעד טגיל לקניוו ַא ןיא ןַאשטּפַאט ןפַא ןוא
 ,טכרָאה ןוא ענעפָא ןגיוא טימ

 רעמייב עקידערָאק ןופ דלַאװ רַאפ טינ --- ארומ ןייק ָאטינ
 ,ףוג ןקידערָאה ןופ דלַאװ רַאפ טינ ןוא
 רמוח ןטירּפעצ ןופ םעטָא רעד טביירט'ס רָאנ
 .טפור עסָאר עליק סערַאּפש יד ךרוד ןוא

 ,רעטנָאלּפעג ןלעקנוט םעד ןיא למרומ ןוא דייר ליפ ױזַא
 -- זָארג ןוא ךָאמ ןיא ענעּפמודרַאפ טירט ליפ ױזַא
 עטקעוועצ ,עטרעדורעצ ,תוחורידלַאװ ןסַאילימ
 .סָאבעלַאב םעיינ םעד ןענעגעגַאב

 רעמייב ןופ טנַאװ רעקידנעמורב רעד וצ רע טנַאּפש זיא
 .םי ןיא ןייז לבוט ךיז טנַאּפש רענייא יו

 ךשוח ןיא ךיז ןדָאברַאפ ,טקנוטעגנייא ךיז ,ןײרַא
 .םַאטש ַא ןיא ןקור ןטימ ןסקָאװעגנייא ןוא

 ןעמוקעג רעסעװרָאב ַא .ריד ייב ָאד ךיא ןיב טָא
 .תושר ןייד ןיא ךיז ןבעגעגּפָא ןוא
 ץעגרע סעבַאשז ןעקַאװק סע ,ףיוא ןלירג ןלַאנק סע
 .סופ רעד גרַאב-לדָאנ ןיא טקניז'ס ןוא

 ךשוח ןופ ךַאד טָאטש ןוא ןרָאװעג גָאט זיא'ס זַא ןוא
 ,טלַארּפעגפױא טייקלעה טימ ןיורק-רעמיוב טָאה
 ןבירעגסיוא ןגױא יד ,טּפַאכעגפױא ךיז שטנעמ טָאה
 ,דלַאװ ,ןגרָאמטוג :טגָאזעג רעשימייה ַא יװ ןוא
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 ןסירעג דרע רעד ןופ סעינעּפ ןרעװ סע זַא

 ,ןכָאנק יד ךיילג עֶלַא ייב ךיז ןפיורש
 ,לסיש רעבלעז רעד ןיא לפעל יד טקנוט עמ זַא

 .החּפשמ ןייא יו סיוא עלַא ןעעז

 ,רענייא זיא טיורב ןופ םעט ,רענייא זיא דלַאװ ןיא געטש

 ןפָאלש םוצ יורטש רעד ןוא ןַאשטּפַאט רעד סנייא

 ןענײלּפ ןוא דלַאו רעבירַא םיהַא געוו רעד רָאנ

 ןופצ ,םורד ,ברעמ ,חרזמ ּוצ טיצ

 ,ןכַארּפש ,רעקלעפ ,תונידמ ךס ַא דנַאל סָאד טָאה'ס

 -- עטזײּפשרעד טינ רעליימ רעדלעפ עלַא ףַא ןוא

 ןכַאילש ןוא דנַאל רעביא ןגָארטעצ סע ךיז טָאה

 .רעטסייט ןלופ ַא ןופ ָאד טלָאצ ןעמ זַא

 ,רעקַא ןוא טנַאה רעטיירג רַאפ גרַאק זיא דלעפ סָאד ואוו

 ,רעיטש רעד טקוצרַאפ טָאה ןרָאק לסיב סָאד ואוו

 םיקחרמ ןיא ןגָארטרַאפ טנעה עטסוּפ ןעמ טָאה

 .רעייש םנופ ןגָאיראפ וצ טייקטסוּפ

 ,סעקישזומ ײסָאר ןופ ,סעּפָאלכ עניאַארקוא ןופ

 ,עניווד ןופ ןוא ןעמעינ ןופ רעקעהדלַאװ

 סעקושילָאּפ ערומכ ,ןלױּפ ןופ סעקבָארַאּפ

 ,הנידמ רעקיּפמוז רעגיה רעד ןופ

 ,ָאד טכַארבעג טױנ עבלעז יד ןעמעלַא ךָאד טָאה

 -- ןּפיל יד ףַא עלַא יב ךָאד הליפת ןייא זיא

 גנוטכַארַאפ ַאזַא שטנעמ וצ שטנעמ ןופ סָאװרַאפ ָאט

 ?הּפילק ַא יו האנש יד ייז ןופ טיירש סע ןוא

 רעסייוו רעד ּפיכרַא ןוא רעצרַאװש רעד ּפיכרַא לָאז

 ,ןָאט טָארט ַא סופ ןפַא ןטייווצ םעד סנייא

 ןסייר םירבק ןדייזירעטלע ןטסטייװ זיב ךיז ןעמ טעװ

 .עטָאלב ןוא לַאג טימ יײיז ןעכולּפרַאפ וצ

 ?טעּפַאװקעג טיורב סנטייווצ ןפַא רענייא ךיז טָאה

 ?ןעוישזָאּפ ימ ןייז ייב ךיז טלָאװעג טָאה

 עיּפַאצַאק ןוא עילָאכָאכ --- ייז טשינ ,ןיינ

 .עדווירק עקידתורוד ַא סיוא ןעירב

 ןעקיהרַאפ טרָאװ ַא טימ ךיז ,ךַאיל רעד ,ךַאטס לָאז ןוא

 -- הנחמ עצנַאג יד ףיוא קזוח טימ זיא
 ,ןעקירב וצ םיא הוצמ ַא זיא סָאװ עקילַאק ַא יו

 ןכַאיל יד ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןעמ טעקירב
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 :גנוטכַארַאפ םיא ןופ טינ ןוא סַאה רעד שטנעמ ןופ טינ
 .ןריהעג יד ןיא םיא ןעיָאר תורוד עטיוט

 ןטכַאלש םיתמ ןריפ ןטולב עדנילב יד ןיא
 ןריפ עקידעבעל יד ןופ ןטסיױפ יד ןוא

 ,ןשָארג ןבילוצ דמערפ ןיא טביירט רעגנוה רעד יו

 ,עטַאכ רעטייוו ןיא בייוו םוצ טיצ טפַאשקנעב יד יו

 ןושל ןוא דנַאל ןדמערפ ןופ שטנעמ וצ סַאה םעד טירב
 ,סעטַאט יד ןופ השורי עקיטפיג

 ,טנלע טימ בייל עדימ סָאד טילגעצ טכַאנ ןעוו רָאנ
 -- האנש רעד ןופ רעקרַאטש הואת יד טילג
 ןלעק עקידלכרָאכ וצ ילג ןופ ץיילפרַאפ ןיא

 .תונידמ ןוא רעקלעפ ןופ דמערפ ךיז טצלעמש

 ,הבית סחנ יװ ,עקיזיר סָאד ,דנַאל סָאד טּפָאלש

 ,רעמייב ןשיװצ רעטערב ןופ ךַאד רעטנוא

 הבקנ עקיזיר ַא ּפעק רעביא רעטצניפ ןיא ןוא
 ןעמייה עטייוו יד רַאפ תומולח טביילק

3 

 ,רעזיול ,רעלופ -- סמערָא ערעווש יד רעטערב ןופ טנַאװ ךיוד טעב ןטרַאה הַא
 ,טזױרבעצ קידנרעי םעזוב רעד ;טמענרַאפ טירט ןופ ךרָאש רעיוא סָאד
 ןזיולבטנַא קיביגכָאנ ןטפיה ןוא רעטעלב רעביא יורפ-דלַאו יד טשיור סָאד
 ,סיוש ןטיירג םעד ,דלַאװ ןדליוו םעד .דמעה ןטיירב ריא ןופ ןדלַאפ טימ

 ןסָאגעגנָא עפש רעיינ טימ ,ןעלגָאל עקידעילַאװכ -- םעזוב ריא

 ,טפעהַאב ןיא ףתוש ןופ קעװַא ,קירטש עטיירדעג סקַאלפ ןופ -- ּפעצ יד
 ןתח רעשירפ ַא קידהרובג זיב ןגָאלשעגפיוא עשזייד ַא --- ךיוב רעד

 ,טפערט ןגעוו עדליוו יד ףַא יז ,טגיוועצ עקיפיורש ןטפיה ףַא

 - קיכָאמ זיא דרע ואוו ,ךייוו זיא זָארג ואוו הרובג טימ ריא ןגעקטנַא טמוק'ס רעוו

 ,טכלימעגסיוא רעדניק יז טָאה טרָאד -- טלעטשרַאפ געוו םעד ריא שינַאמ ןוא

 הכרב-לזמ ענעגייא ריא טרעה יז םערופ רעפייטש ריא טצלעמשעצ םעד רַאפ

 .טכליהרַאפ דלַאו סָאװ ףור ןדעי ןיא ,טלעוקעצ שינעטרַאװ טימ בייל'ס ןוא

 ןלַאפ ןדלַאפ יד ,טליטשרַאפ שיור רעד

 ,גנַאג ריא טעװעמַאה יורפ-דלַאװ יד

 אליממ טציא הרובג טימ רעוװ זיא'ס

 ,גנַאלרַאפ ןקיזיורב-קיבייא ריא

4 

 ,ןטָארטַאב ךייוו עקידלדָאנ ןייד רעסעװרָאב ַא בָאה'כ ןעוו
 ,רירַאב ןשימייה ןופ ךייוו זיא'ס -- טניימעג ךיא בָאה
 טנטָאשַאב ץוש טימ טכַאנ ַא טסָאה --- ךיא סייוו טציא

 ,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה סָאװ ,ןדמערפ ַא
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 ןלַאנקעצ קעה יד טימ סָאװ יד ןגייא ןענעז ריד

 ,דוס ןקידהּפוח ןייד ןופ טייקליטש יד

 ןלַאפ רעמייב ענייד ןעוו ךליה רעייז טימ טסכליה וד

 ,טָארט ןרַאפ טעמַאס ייז טסטײרּפש ןוא

 םיריזנ יװ ןענעז עניימ סעדייז יד --- ךיא ןוא

 ,טלעוו רעד ןופ ןטלַאהַאב ךיז ןעגנַאגעג ריד וצ

 טמערישַאב קירטש-לטרַאג רעיײז טימ טּפַאשהלותב ןייד
 ,טלעגעג ןטעמרַאּפ יו טלעצ םענירג ןייד ןיא ןוא

 ,עסַאלב ,עקירעבַאלש םינתח ,עטנקירטעגסיוא םינתח

 .טסירב עלופ ענייד ןופ שינרעטיצ ןיא טכייוועג

 ןסַאה ןביוהעגנָא ייז טסָאה וד זַא שודיח רעד ןזיא סָאװ

 .טסימ ןּפַא ךעלברעש יד יװ ןפרָאװעגּפָא ןוא

 השורי עשידייז יד ןפיוקסיוא ךיא םוק טציא

 ,ריד ייב טפַאשהבורק ןיא ןפקנייַא ךיז םוק ןוא

 השוב רעטיױר טימ טניר עניימ רעגניפ יד ןופ רָאנ
 ,רימ ןיא טצנַאלפעגנייא ןבָאה ייז סָאװ ,תועינצ יד

 לטרעצ ַא ןפרַאװאוצ ןגעוו-תונמחר ןופ רימ טסעװ וד

 ,טלעצעג ןייד רַאפ טכַאנ ַא ןקיטכענ ןזָאל ןוא

 ןעלטרעוו ךיז ןבױהנָא ןלעװ ענייד םינתח יד זיב

 ,לעווש ןייד ןופ ןליימ ףַא ןקזוחרַאפ ךימ ןוא

5 

 ןעקנָאלב וצ גָאט ןעיירפ ַא דיי ַא סױרַא טייג

 ,עקנָאל רעליטש ַא ףַא עלייוו ַא ןײלַא ךיז טימ ןייז

 ןטָארטַאב טָאה רע סָאװ ,לגעטש רעביא -- רע טעז

 ,עטָאר עטריטשומסיוא ןַא יו ךעלדרעפ-רעמוז ןבעווש

 ,טלמילבַאב ןיורב ןוא דלָאג לגילפ טימ ,ייז ןופ סיורָאפ ןוא
 .ןעמיוש עטיינשעצ ךעלרעטעמש עטצוּפעגסיוא ןרַאזוה יו
 ,סרעייז לגעטש סָאד ךָאד זיא ,ָאד ןעילפ ייז ביוא :רע טכַארט

 .רעײג ןדעי רַאפ גונעג סיורג זיא דלַאו רעד ןוא
 ,טלמעלפ רעמייב יד ףַא סָאװ ,ןוז ןופ לַארטשעג ןוא

 ןףעמענ וצ םײהַא געוו םעד יו רעטעּפש ןזייוו ריד טעוװו

 ,םיא געוו םעד ייז ןפיולרַאפ ,ּפָא ךיז טרעק רע ןיהואוו טשרע

 ןגעקטנַא טקישעג םיא ןוויכ ַא טימ ייז טלָאװ ןעמ יו

 ןטיז ענױזַא טריפעגנייא סע דלַאװ טָאה ןעוו :ךיז רע טשודיח
 ?עטיוס ַא טימ ןעמוקנגעקטנַא שטנעמ םעיינ ַא לָאז ןעמ זַא
 ןעמיווש םיא סיורָאפ רעזייוו-געוו עקידרעטַאלּפ ןעייר יד רָאנ

 ןעמילבררָאק טימ דלעפ ַא ףַא םיא טגנערב ןעמ זיב

 :רע טעז ,רעגניפ יד ןיא למילב א רע טעּפעט

 ,רעטעלב-טעמַאס עלעג טימ טמױזַאב ,סייוו ַא לרעלעט ַא זיא'ס
 ,ךעלגנעטש עסייוו הנחמ ַא -- ןײלַא לרעלעט סָאד ןוא
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 -- סעגנערעש עקיזיירק ןיא ןרעדנַא ןיא סנייא טעילוטעגנייא

 ,םענירג ַא ליײז םעניד ַא ףַא ןעמַאזוצ ץלַא ךיז טלַאה

 .הנויח ייז רַאפ טיצ ןדָאב ןופ לייז רעד ןוא

 ?ןעמולב ייז טפור עמ סָאװ ,םידיחי יד ןענעז עשזירעוו

 ףעמונעגפיונוצ סנייא ןַא ןיא םיבר ַא רָאג רעדעי ךָאד זיא

 ,רעדילג ענייז עלַא ןופ םוכס רעד סנייא רעדעי ךָאד זיא

 -- רעדיוו דיחי רעסיורג ַא טרעוו םימוכס עלַא ןופ םוכס רעד ןוא

 ,םענייאניא טּפינקרַאפ ױזַא ץלַא ןוא רעקיצנייא זיא ,טלעוו-דיהי

 .רענייא טינ זיא רענייק ןוא סנקיצנייא ןדעי זיא ץלַא סָאװ זַא

 ,םיא טכַארטַאב ןוא קירוועוו ַא טייטש ןזָארג ןשיווצ :רע טעז

 ,םיא טכַארבעג ָאד ןבָאה סָאװ ,ךעלרעטעמש יד ןבָאה סָאד -- רע טניימ

 .ןוואורּפוצסיױא םיא לָאמַא ךָאנ קירוועו םעד טקישעגוצ

 .הבושת רעירפ ראפ וט ןוא ןיוש ךיא ייטשרַאפ טציא :רע טגָאז

 .םינסחי ענעביוהעג רָאג עלַא ןוא טלעוו ןופ רימ ןענעז עלַא

 -- ,םינּפ-תלבק ַא ,םענייא ןדעי ,זדנוא טמוק

 אבה-ךורב ַא טימ ןגעקטנַא ףיוא ריד ךיז ךיא לעטש

 .עבַאשז רעד ןוא קילָארק ןוא זָאה ןרַאפ ךיוא ןָאט סע לעװ ךיא ןוא

 ,רעמייב יד ןשיווצ גנורּפש ַא ןוא דובכ םעד ןָא קירוװעװ רעד טמענ

 :רומאל ןבענַאד במעד םוצ טדער ןוא דיי רעד ךָאנ םיא טקוק

 הריקח ןיא ךיז ןזָאלוצנײרַא ךעלרעגנירּפש יד טימ ךייש טינ זיא'ס --
 ,הריצי ןופ טייקינייא ןגעוו ,םיאורב ןופ טפַאשרעדירב ןגעוו

 ,ערה-ןיע ןייק ,ןקז ַא ןוא רעקידלצרָאװ ַא ,במעד בר ,ריא רעבָא

 ,ערָאק רעייא ןיא טצירקעגנייא רתסנ םעד ייס הלגנ םעד ייס ךָאד טָאה

 למילב ןוא זָארג ןוא םיוב רעדעי :רהוז םעד ךָאד ריא טסייוו

 ,למיה ןיא םיא רעביא הנוממ ַא לזמ רעדָא ןרעטש ןייז טָאה

 ןדנובעג רימ ןענעז ,הנוממ ןייז טרָאד טָאה שפנ רעדעי זַא ןוא
 ןטנוא םעטָא ןוא דרע רעד טימ ,ןביוא תולזמ ןוא ןרעטש יד טימ
 ןדיש וצ ד"ע רעד טימ ךיז טרעשַאב טינ זיא ,במעד 'ר ,ךייא ביוא ןוא
 ןדייב ודנוא רַאפ ךיא ןַאּפש ,ןגעקטנַא ךייַא ךיא ןַאּפש
 ןסָאשעגנײרַא ּפיל רעד ןיא לדָאנ ַא ,טדער רע יװ גנולצולּפ

 .עסָא יד םיא ןגיוא יד רַאפ האנה זייב טימ טמוז סע ןוא
 ,הנוכ עשיצעל ןייד ײטשרַאפ ךיא :רע טגָאז

 .ןענָאמרעד רימ תושער רעד ןָא ,האנש רעד ןָא ןעמוקעג טסיב

 ןשיק ַא יװ ןדָאלעגנָא טרעוו ,םס טימ ּפיל יד טירב

 ,תועשר יד ןָא ךיוא םענ'כ -- :םירוסי ןופ רעטנוא רע טצנַאט

 ןעמס ,ןעירב ךימ טסגעמ ןוא ,ןײרַא ךיוא תועשר יד םענ'כ

 !ןעמַאזצ טלעוו ןיא ןייז וליפא ריד טימ יַאדכ זיא'ס
 ,רעליק ַא ךיוה ַא טיצ ךעלמילב עסייוו יד ןוא עלעג יד ןופ

 ,ץכעליוושעג עקינערב'ס ךעלטעלב-טעמַאס יד םיא ןליק
 ,יירפ רעד ףֵא רעדניק רדח ַא יװ ,ןבלַאװש הנחמ ַא ןוא

 ...יאדכ ,יאדכ ,יאדכ :יירעשטיווצ ַא טימ ךיז טגָארט
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 קיווייל .ה



 קיווייל .ה

 ןיא ,1888 .,.צער ןט29 םעד ורָאבענ-- (רעפלַאה סיטיײל)ו סיטיײל .ח
 וצ ןבייהעגנַא 1913 ןיא עקירעמא ןיא ןעמוקטג .ויירק רעקסנימ ,ועמוחיא



 רעריביס ןגעוו יד ףַא

 רעריביס ןגעוו יד ףַא

 לקירטש ַא ,לּפענק ַא ןעניפעג רעטציא ךָאנ ץימע ןעק

 ,ךוש םענעסירעצ ַא סניימ ןופ
 ,לקיטש ַא לגירק םענעמייל ַא ןופ ,סַאּפ םענעמיר ַא
 .ךוב ןקילייה ןופ לטעלב ַא

 רעריביס ןכייט יד ףַא
 לדנעּפש ַא ,ןכייצ ַא ןעניפעג רעטציא ךָאנ ץימע ןעק
 ,ךוש םענעסירעצ ַא סניימ ןופ
 ,לדנעב ןטנקירטרַאפ-טקיטולברַאפ ַא --- דלַאװ ןיא
 ...טירט ענערָארפעגנײא --- יינש ןיא

 ןרעב ןוא ףלעוו ןרעטש

 טייז-ופצ ןופ טניוו רעטלַאק ַא
 ;ןוָאלב ןביוהעגנָא טָאה
 יינש םוצ דימ טָאה דרעפ רעיירט ןיימ
 ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד

 ,ףיט ןלַאפעגנייא ןטייז יד
 .ןרָארּפרַאפ לעפ עצנַאג יד
 טנייה ךָאנ רימ ןלעוו יצ סייוו רעוו
 ? ןרָאפרַאפ ואוו ץעגרע ןיא

 רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 רעטצניפ זיא טכַאנ יד
 ,דנילב ןיב ךיא ןוא
 ןקעטש םעד טסייר סע
 ,טניוו רעד טנַאה ןופ

 ,עברָאט ןיימ טסוּפ זיא'ס

 ,רעעל זיא ץרַאה ןיימ

 ,קיר'ביא --- עדייב ןוא

 .רעווש --- עדייב ןוא

2 

 .רערעטצניפ ןוא רערעטצניפ ץלַא
 ,ןגױצרַאפ זָאלג טימ יינש רעד
 ךָאנ ןטילש ןיימ סופ וצ יג ךיא
 .ןגיוא עטכַאמרַאפ בלַאה טימ

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןכעטש סע

 :ןרעטש ןעלדָאנ עפרַאש יו

 שינעטסיוװ רעד ןיא ןגָאלק טע

 ייןרעב ןוא ףלעוו עטיינשרַאפ

 רירנָא ןַא רעה ךיא
 : טנַאה סצימע ןופ
 ןגָארט רימָאל ביג ---
 ,דנַאנַאב טסַאל ןייד

 .ןעייווצ ןעייג רימ
 :ץרַאװש זיא טלעוו יד
 ,עברָאט יד גָארט ךיא
 ...ץרַאה ןיימ --- רע ןוא
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 ,עטרעמוזעגּפָא ןיוש גנַאל ןגעוו רעביא

 ,עטרעמוקרַאפ ןוא עיורג ןעלמיה רעטנוא

 ,ענעגיובעגנייא ןעייג ,ןשטנעמ ןעיײג

 ,ענעגיוזעג טינ --- רעדניק ,עקנַארק --- ןעיורפ

 ענעסירעצ יד רעדיילק עטלַא יד ךרוד
 ,ענעסיבעצ ךיז ןעעז רעבייל רעקיטש
 ,ענעשַאלרַאפ ,עלעקנוט ןגיוא עלַא
 ,ענעסָאגעגנָא ןרערט עטלַאק טימ רָאנ

 ,ייז ןגעקטנַא טינ ךיז געוו ןיא טלעטש רענייק
 ;יײז ןגערפ וצ םייה רעייז זיא טייוו יו ,ואוו
 ןרעדנַא םוצ טדער רענייק --- ךיוא ןיילַא יז
 .ןרעדנַאװ ייז ןָא ןעוו ןופ ןסעגרַאפ ןיוש

 ,ענעבילקעגפיונוצ לָאמַא ױזַא טַאלג

 .ענעבירטעג ןײלַא ךיז ןופ טלַאװג רעביא

 ,ענעניובעגנייא ןעיײײג ,ןשטנעמ ןעײיג

 .ענעגיוזעג טינ רעדניק טימ ךיז ןּפעלש

 רעדיל עקידנגייווש

 -- ןעגנעה רעמיוב יד ףַא רעדיל עקידנגייווש
 ;גָאט ןופ לעה םניא לּפע עקידרעטניוו
 ,ןעגנערב ךיז ,ןגָארטכרוד ךיז ריד ךרוד ךיא לָאז יו
 | .גָאז ,דנַאל םייה --- דנַאל

 ןרָאי ףרַאד שטנעמ ַא ןעמולחוצּפָא ליפיוו
 ;ראוו ןייד ןעזרעד ןוא ןעמוק וצ ידכ
 ןרָאק ןופ ךורעג טיוה ןייד ןיא ןריּפשרעד וצ

 - ,רָאה ענייד ןיא טיורב ןצרַאװש ןופ ףרַאש

 ,ךעלכענק ענייד סמערַא טימ ןּפַאכמורא ןוא

 ;ּפָאנס ַא שערד םוצ ןגָארטקעװַא טּפַאכ ןעמ יו
 ךעלכעד-גיוא יד ןוא --- ;רעדיל ןוא יינש
 ,ּפָארַא ךיז ןזָאל תומכסה יו

 ,רעדיילק ענייד ףַא ,טניוו יוװ ,רעטעקַאנ םעטָא
 ;ךוש ןייד ןופ ךעלקעה ףַא ןרעביפ ךעלרינש

 ,רדנ רעקידמיוקמ יו רעטנענעג ,ףוג

 ,ךוּפ רעטקילפעג שירפ יו רענעגנַאגעגפיוא
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 עי ג יָא ל'ַא ט נג א

 .עסיורג ענױזַא געט ןיא ךיא בָאה טנעקרעד ךיד

 ;געט ענױזַא --- ןעמיורגלימ עטיור עלופ

 :ןסײוװ רעדילג עלַא רָאנ --- .טמוק דײשּפָא

 יגעוו םעיינ ןעניורק טעוװ שינעגעגַאב יינ

 ,לדנייטש ,לדמעז סעדעי ןכַאילש יד הַא

 ,סופ רעקיד'חרוא ןיימ טימ ןָא ריר ךיא סָאװ

 ,לדנייצ ַא סעלעפוע ןַא יוװ ,ןייז טשטנעבעג לָאז

 ,טסורב סעמַאמ רעד ןיא ןסיבעגניײרַא ןַא

 ןקַאמשעג ןייוו יװ .ןָא ןיוש טמוק טנװָא

 ,ןיול ןקידעפש -- טפַאשקנעב ךיא קנירט

 ןקַאבילמערד עניימ וצ ךיז ןעילוט סע ןוא

 .ןייצ ערָאלק יו ,עקיטכיל ןהעש

 רעגערט

 ,ןלײטוצרעדנַאנַאפ --- סרעייז ןָאטעגּפָא ,ןקרַאּפ .סוינעווע .ןפיוה .סרעלעק

 ,רעגערט עקיגָאטרַאפ יד ץנַאט ַא ןביג ,ןגרָאמירפ ןטױר ןיא ,רעגערט עקיציילּפ

 ,ןלייה עטרעיומעג ןיא ןײרַא ןצנַאט ןקרַאק ענעדָאלעגרעביא ףַא ןגָארט

 .רעגעלעג ןטלַאק ףַא ןפָאלש וצ ןלַאפ .ןגרָאז ןוא ןטױנ טימ עטקַאּפעגשירפ קעז

 ,רעטוג טינ ןיא ור ןיא ןענייוו ןוא ןפָאלש ,ןרָאג ַא רָאנ ואוו ןוא ,רעיוט ַא רָאנ ואוו

 -- ףטיירפרעד לכיימש ןיא ןגיװשטנַא ןרעוו -- ןטױנ זייוו'םיקלח טרָאד ֹוצ ייז ןלעטש

 סרעטומ ןופ רעגניפ עקיטכיל ןעוו ,טסלָאמַאד ןרָאפ וצ ןעמוק ךָאנ טיילכלימ יד רעדייא

 .ןטיורב רַאפ ןוא ךלימ רַאפ ןריט ןענעפע .ןטיורב וצ ןלעטש ךָאנ רעקעב יד רעדייא

 סרעטומ ןופ רעגניפ עקיטכיל ןעוו ,טסלָאמַאד

 ,ןגרָאמירפ ןופ שיט םייב רעדניק סיוא ןצעז

 רעטוּפ ףַא ןוא זעק ףַא ,לגיוב ףַא ןטיש

 -- .ןגרָאז ןוא ןטיונ ןופ שימוצ ןקיצלַאז

 טעברַא רעד ךָאנ

 ,ןרָאג ןטפניפ ןפַא ,רדח ןעמירָא ןיא
 ןוז ןכיילב ריא ןייא יז טרעפעלש

 ,ןרָאק ןופ ןעגנַאז יו ,עניורב-ףייר רעטרעוו טימ

 .ןוז רעקילוי רעד רעטנוא ךיז ןגיוו סָאװ

 ,םינּפ טילגעגסיוא ןַא טימ ,טַאמ ,יז זיא ךיוה

 ,יז רענעגייא רעד טימ ףמַאק ןקידנעטש ןיא

 ,ענָאנ ַא ןופ טנעה עזָאלטומ יד יװ ,טנעה טימ

 .יה-טינ ןדנילב םניא םורַא ןעשזדנָאלב סָאװ
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 סעשרעגענ

  טעברַא ןיא ןטיונ ןיא רעבירַא זיא גָאט רעד
 ;ּפַאש ןיא ,ןענישַאמ ןופ דָאר ןרעטנוא
 ,רעברַאה טייקענמוס טימ טנגעגַאב טנװֶָא רעד
 ,טּפַאלקעג ןפיילש ןוא ןקָאלג טימ

 ןרָאג ןטפניפ םוצ ףױרַא ןגייטש ןטימ
 ,גנַאלקעגױקָאלג סָאד רעמ ךָאנ טרעגייטש
 ןרָאה ַא ןופ ףור ,טייקנביוהרעד-לגרָא
 ,גנַאזעג-רעריטרַאמ ןוא טייקידרעפָאה

 (! ןקָאלג ןוא ןרָאה ,ליטש) .לעווש רעביא סיפ יד
 ,טָארט ַא ףַא טָארט ַא ,קיטייז לרדח סָאד
 ,ןקָארשרעד ןופ רוּפש ןָא ,לקניו ןלעקנוט םוצ
 ,טָאפַאשע םוצ יװ וצ ןלַאפ ינק יד

 ,ןרָאבעגרעדיװ םוצ יו ףיוא ןעינק ינק יד
 ,ןוז ןכיילב ריא ןופ טעב םוצ ךיז טצעז יז
 ףרָאק ןופ ןעגנַאז יװ ,רעטרעװ טימ םיא טגיוו ןוא
 .ןוז רעקילוי רעד רעטנוא ךיז ןעניורב סָאװ

1 

 ,ךייא ןיא ןרעדנע טשינרָאג לעווכ ,סרעגענ ,סייוו ךיא
 ;ןטייוװרעד ןופ טינ ןוא טנָאנ רעד ןופ טינ

 ,ךיילג ןרעוו טינ ,סנייא ןרעוו טינ ןלעוװ רימ
 ,ןטייב טינ ךיז ןלעװ ןטיוה ערעזדנוא ןוא

 ,ןיד ןרעוו טינ ןלעװ ןּפיל ערעייא

 ;ןלָאװשעג ןרעו טינ ןלעװ עניימ ןוא
 דניז רעסייוו ךָאנ טפַאשקנעב עגר א רַאפ ןוא
 ןלָאצַאב טױטױסַאג טימ ץלַא ךָאנ ריא טעוװ

 טָאּפש ןוייב טימ טפרַאדַאב טלָאװ ריא .ָא
 -- .ןכייקרַאפ דיר עניימ ןוא ןעלגנירמורַא ךימ
 ,טָארט ןקירעגיינ טימ ךייא ןשיווצ םוק ךיא ןעוו
 ןכיײלג ַא וצ רעכיילג ַא טשרמולכ יו

 ךיל יױדו טימ ,טייקנפָא טימ םוק ךיא ןעוו
 ;ןסילשרַאפ טינ ךיז ןעק סָאװ ,למיה רעטנוא
 -- דילג ןוא טיוה רעייא ןופ ןייוועג סָאד ןגעקטנַא
 ןסיוועג ןיימ ןופ ןייוועג סָאד ךעלרעכעל זיא
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 / י ג ָא ל ָא ט נ א

 לעװש רעייא וצ ,ךיא ײטש רעטצנעפ רעייא רעטנוא

 :ערַאד ךעלּפערט רעביא ןעלכיורטש ךיז זָאל ךיא
 לעז רעקידנברַאטש רעד רַאפ םימחר טעב ךיא .ָא
 .ערַאטיג רעטקינײּפעגרעביא רעקיטכַאנ רעייא ןופ

 ןײלַא רעטקינײּפעגרעביא ןַא ןיב ךיא -- ? סָאװ -- ,ךיז טכוד

 :עסַאר ןופ קירטש ףַא ,ריא יװ ,רענעגנַאהעגפיוא ןַא

 ןיימעג רעקינייוו סינ ךייא רַאפ זיא רעבָא ןעזסיוא ןיימ

 .עסַאמ רעשטניל ַא ןופ ןדעי ַא ןופ ןעזסיוא סָאד יו

 ,טניירפ רעקידנפיוקסיוא רעזדנוא טרָאװ סָאד ןייז לָאז

 ;עטשרעהַאב ןוא עטצעל --- זדנוא ,ןרעדירברַאפ רעזדנוא ןוא

 טנייפ תונחמ ןשיוװצ טפַאשרבח ןעגניזַאב ןוא

 .עטשרע ןופ ןייז ענייא לָאז דיל שידיי ןיימ
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 הנבל עסייוו

 ,ןקלעוװ ןיוש עדנַאלב יד סעיטסעב יד ,סרעגענ ,סרעסעמ טימ ןײגסױרַא ןרימ

 ןכירק ייז ריפ עלא ףא םיוק ןוא ,ןפָא ןסַאג עלַא רעביא

 ןקלעמ וצ הנבל רעד ןופ טסירב יד וִצ סעגר עסעּפש יד ןטיהרעד ןוא

 .ןבילפ עטנקירטעצ רַאפ סייוו לסיבַא ןפָאלש טייג הנבל עסייוו יד ןעוו

 ,רעגיט םייב יו ןייצ ןבָאה רימ ןוא ןפרַאש ַא טינש ַא ןבעג ןרימ ןוא

 | .ןעמָאװש עקינוז יװ ןּפיל ןוא ; ןּפַאכרַאפ ןוא הנבל יד ןָאט סיר ַא

 ירעגיז םוצ ןעגישזד ןוא ןעיֵאו רימ ןוא ןפרַאד ןעק שרעדנא רעוו זדנוא ץוח ַא

 ןעמָאז ערעזדנוא ןיא ןגָארט רימ סָאװ ןּפַאז וצ טייקסייוו ןופ תויח סָאד

 ,סרעגענ ,סרעסעמ טימ ןײײגסױרַא ןרימ

 ,הנכס רעטצעל רעד זיב ןייג ןוא

 סעגר עטעּפש יד ןטיהרעד ןוא

 ,הנבל עסייוו יד ןּפַאכרַאפ וצ

 דערפלַא רזממ ןגעוו דיל סָאד

1 

 --- .יזרושזד וינ ןופ רעדלעפ עסיורג יד רעביא

 ןטניוו עקידוז ךיז ןעלקייק
 -- רעקידוז ךָאנ ןטניוו ןופ ןעלגילפ יד ףַא ןוא

 .דערפלַא רזממ םנופ רעמָאיעג סָאד

 ,עטײרּפשעגרעדנַאנַאפ ןגיל רעדלעפ ענעדָאלעגנָא

 ;עטיײירג ,שקידנטרַאװ ,ףױרַא רעכייב יד טימ

 -- גער ןפַא -- םיא ףַא ייז ןטרַאװ סָאד

 .טינ טמוק ,טינ טמוק ,ןגער רעד ,רע ןוא
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 9 י ג ָא ל ָא ט גַא

 ,דלעפ-עזורוקוק ןפַא ,למיה ןטילגעגנָא ןרעטנוא
 ףָאשיב ידעד טײטש טנַאה ןיא שטיײב רעגנַאל ַא טימ
 ,דערפלַא רזממ םנופ בייל סָאד טעװעטַאק ןוא
 .רעשערד ןטימ ּפָאנס ַא טעװעטַאק ןעמ יו

 ,דמַאז ןיא ןעקנוזרַאפ ןרעוו ןצנַאלפךטַאמָאט
 ךעלכייב ענעלָאװשעג טימ עקיטכיזלעג סעקרעגוא
 ,עטשלחרַאפ ,עטלקייקרַאפ ןגיל
 .ןצַאלּפ ךעלכייב ענעלָאװשעג יד זיב

 ,לבריוו ַא יו ךיז טיירד דערפלַא רעקירָאיטכַא רעד
 ןטכַאשרעד טינ ןטכָאשעג ַא לדנעה ַא יװ טצנַאס
 -- לטניה ַא יװ ,ןעשטיווק סָאד -- רעוועג קיצנייא ןייז ןוא
 .ידעד ןופ ןטילבעג יד ףיוא ךָאנ רערעמ טצייר

 ,ךעלגניריוא ענעטלָאּפשעצ יװ ,ןעגנעה ךעלבעב יד
 .סענעטלָאק ןיא ךיז ןטכעלפ סעװעּפָארק עדליוו ןוא
 ,רעלעג ַא ,רערַאד ַא -- ףָאשיב ידעד
 -- ,טימ רעד ןיא ּפָאנק ַא ןוא זדנַאג ַא ןופ זדלאה ַא טימ
 לָאמנייק ואוו ,ןּפיל טימ ןוא ןיק ַא טימ
 .ןסקאוועג טינ דרָאב ןוא סעצנָאװ ןייק זיא

 .לּפֶע עלַא ךיז ןופ טרעדיילש םיױבלּפע רעד

 ,סעּפַאל יד וצ ּפָאק רעד ,לדייב ןיא טגיל טנוה רעד

 ,רעטנורַא הילת ןופ יוװ ,גנוצ טקעטשעגסױרַא ןַא טימ
 ,קַאזָאלב קידרעכעל ַא יו טעּפָאס ןוא

 ,ענעסָאגעצ עטיירב ַא ,עכיּפָאשיב יד -- יז ןוא

 ןגיוא עטרעיורטרַאפ ןוא רעדיױוג ןקירָאה ַא טימ

 םיובלּפע ןופ ןטָאש ןיא ענעכָארקרַאפ ַא טציז

 ,דערפלַא ריא ןופ לירבעג סָאד שינרעפעלש ןיא יװ טרעה ןוא

 ,עקיטשרָאד יד ,רעדלעפ יד ןופ ץרַאה ןרעביא
 ,עטעוועטנובעצ סָאד ,דרעפ סָאד סנגָארטעצ ַא טילפ
 ךעלסיפ עטקיטולבעצ יד ,דרעפ ןכָאנ ,םיא ךָאנ ןוא
 .דערפלַא רזממ ןופ ןייוועג טעװעטַאקעצ'ס ןוא

2 

 ,קַאז-יורטש ןטליופעגרעביא ןַא ףַא ,ךַאד ןרעטנוא
 ,דערפלַא רזממ רעד רעטעקַאנ ַא טגיל
 לבייש ןטכַאמעגוצ ןכרוד סױרַא טקוק
 ,ןקיטכַאנ ןפַא דלַאװ ןפַא

 ןעגנַאגעגפיוא זיא סָאװ ,הנבל רעד ףַא ןוא

 ,ןײרַא זדלַאה ןיא טכירק קַאז-יורטש ןופ חיר רעלעג רעד
 ,ןטיױרק ךעלּפעק יד ףַא םירעו יד ןופ רעקידנכירק
 .ביוטשטפיג רענעטָאשעצ ַא יװ --- ןגיוא יד ןיא ןוא
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 ע י ג ָא לָא ט נג א

 ,לבייש ןגעקטנַא טַארוקַא טגנעה הנבל יד
 דמעה-ףָאלש יד יוװ ,ענייר ןוא ערָאלק ַאזַא
 .בוטש רעקידנגעקטנַא רעד ןופ לאינד עלעגניא םנופ
 ,הנבל ,ךיז ףַא ןָאטנָא ךיד ךימ זָאל --

 ,הנבל ,דמעה:-ףָאלש ןיימ ייז

 !וצ ךימ קעד ,הנבל ,וצ ךימ קעד

 ןייצ עטצעזעגסיוא ייווצ עטשרעדָאּפ ענייז רעביא

 ןטפול רעד ןיא יו ױזַא פיל עטשרעביוא יד טגנעה

 ,תושלח ןיא יװ ,וצ םיוק-םיוק ןלַאפ ןקַאב יד ןוא

 ןרעיוא עטציּפשעגנָא עטרַאה יד וצ
 ,םירעדעג ןופ ףיט רעד ןופ ,ךיוב ןטּפמורשעגנייא ןופ ןוא
 .רעגנוה ןופ ןפמַארק רעדנַאנַאפ ךיז ןסייר ןוא ךיז ןעלקייק

 ,רעטנורַא ּפערט רָאֹּפ ַא ,רעמיצ ןטייווצ םניא

 ,רענערָאפעצ ַא ,טעב רעקידנצכערק ַא ףַא

 ,ערדלָאק רעטמולבעג ַא רעטנוא
 ,ףָאשיב םוטמוט רערַאד ,רעגנַאל רעד טגיל

 .עכיפָאשיב רעקידרעדיײג רעד ייב עביל טנָאמ ןוא

 ,לבייש ןגעקטנַא טַארוקַא טגנעה הנבל יד

 ,רעטוּפ טימ טיורב סָאד יװ ,עקַאמשעג ,עסייוו ַאזַא

 ,טייצ טנװָא ןסעגעג טָאה לאינד עלעגניא סָאד סָאװ

 ,הנבל ,ןכוזרַאפ ךיד ךימ זָאל ---

 ,טַאז ךימ ךַאמ ,הנבל ,טַאז ךימ ךַאמ

 םינמיס ךרוד ןיוש טסייוו דערפלַא רזממ רעד

 ןקידנע ךיז טעװ סע סָאװ טימ ,סיוארָאפ טריּפש ןוא

 :ַאמ ןוא ידעד ןופ ןטנוא למוטעג סָאד
 ,ךיוב ןיא שינעצעז טימ יצ ,ךרָאנש-רעכעלזענ טימ יצ

 ,םיא וצ טירט טימ ןוא לכרָאכעג-ףמיש טימ

 ,רזממ םוצ ,םיא וצ טירט עשינלזג טימ
 ,הנבל ,ןענשקע טינ ךיז עמַאמ יד לָאז ---

 ףענשקע טינ ךיז עמַאמ יד לָאז

 ,טלַארטשעגכרוד ךיז לָאמַאטימ טָאה שינרעטצניפ עלעג יד

 ןכָארקעגנײרַא ,לבייש סָאד ןכָארבעגכרוד טָאה

 ,ןעמואװשעגסױרַא ןוא ןדערפלַא ןעמונעגטימ

 ,ןלאינד וצ םיא טימ ךיז ןגָארטעגקעװַא ןוא

 .טקעדעגוצ ןוא םיא טימ טעב ןיא ךיז טגײלעגנײרַא

 ,עכיפָאשיב ןופ רעדיײג םעד טלטרעצ ףָאשיב ידעד
 ןּפיל עקידרעמָאי ענייז טימ טשוק ןוא טלטרעצ

 :עטכַאלּפ ַא יװ ,עטלַאק ַא טגיל ,עכיפָאשיב יד ,יז ןוא

 :רעדיײג םניא ץעז ַא ןוא ףיוא רע טגנירּפש לָאמַאטימ

 .רזממ ַא ,רימ ייב בוטש ןיא רזממ ַא ---

-- 301 -- 



 עי ג ָא לָא ט נ ַא

 ,שינרעטצניפ יד ןכערב סיפ עגנַאל ייווצ

 וצ םעדיוב טוצ ןרעּפיה סיפ ערַאד ייווצ

 ,קידעבשל טינ ,טיוט טינ ףיוא ךיז טּפַאכ דערפלַא

 :רעביפ ןקיטסגנַא ןיא ןייצ טימ טּפַאלק ןוא

 !' שװעטַאר ,הנבל .,עװעטַאר ---

3 

 ,טנַאה סדערפלַא רזממ םנופ רעגנעל זיא קַאה יד
 ;קַאה רעד ןופ רעגנעל ןענעז טלַאּפש רע סָאװ רעצלעה יד
 ,ץלָאה םנופ ןוא טנַאה רעד ןופ ןוא קַאה רעד ןופ רעגנעל רָאנ
 ,דרע רעקידטנװָא רעד ףַא ןטָאש סדערפלַא זיא

 ,ןדָאב ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז ןבָאה רעדלעוו עקידתונכש יד

 סעּפַאל עקידנענַאילימ טימ ךיז ןָאטעג טײרּפש ַא
 זדלַאה ןרַאפ םעדכָאנ ןוא סיפ יד רַאפ ןָאט ּפַאכ ַא וצ
 .דרע רעקידטנװָא רעד ףַא ןטָאש סדערפלַא

 ןעניגַאב טָאה דערפלַא סָאװ ,לגיופ רעצרַאװש-ןיורב רעד
 ,ּטָאק ןקידנפָאלש ןרַאפ טסענ ןופ טּפעלשעגסױרַא
 ,לגילפ ענעכַארבעגרעביא טימ ,רעקנַארק ַא ,רעדימ ַא טגיל
 ,דרע רעקידטנװָא רעד ןופ קַאה רעד ףַא טקוק ןוא

 ,לגיופ ןצרַאװש-ןיורב םעד טױעטַאמעג טָאה דערפלַא
 ,קירוצ טּפַאכעגנָא ןוא טזָאלעג יירפ עלייוו עלַא
 ,ןייצ עקידרעכעל יד ךרוד טעיָאװעג ןוא טצנַאטעגמורַא
 ,דרע רעקידטנװַא רעד ףַא ןטָאש ןייז יװ ןעגנורּפשעג

 ,קַאה ןופ טסַאל ןרעטנוא ךיז ןכערברַאפ טנעה ערַאד יד

 ;לגיופ ןצרַאװש-ןיורב ןססוג םעד ןופ לגילפ יד יוװ

 :רעדיוו ןכָאפ ייז טנעה יד ןוא ,קיאור ןגיל לגילפ יד

 .דרע רעקידטנוװָא רעד ףַא ןענַאּפש וצ טמוק ףָאשיב ידעד

 ,עפולַאכ ןייז ןופ לעוװש םוצ טמוק ףָאשיב ידעד
 ,רזממ םנופ ןסייוש יד ףַא טקוק ןוא טייטש ,ּפָא ךיז טלעטש
 ,רעדלעוו יד ןופ סנטָאש יד זַא ,ַאזַא לכיימש ַא טיג
 ,דרע רעקידטנװָא רעד ףֵא טרעווילגרַאפ יו ןגיל ןביילב

 ,לגיױפ רעצרַאװש-ןיורב ןייק טינ ,ַאּפ רעד ,רע זיא סָאװרַאפ ,יוא
 ?זדלַאה ןקידנּפָאלש ןרַאפ ןּפעלשוצסױרַא טסענ ןופ םיא
 !קַאה ַא רַאפ קיטשיץלָאה ןייק טינ ,ַאּפ רעד ,רע זיא סָאװרַאפ ,יוא
 ,דרע רעקידטנװַא רעד ףַא רעלעג ַא רָאג םוטמוט ַא רָאנ

 .רזממ םנופ עציילּפ רעטניה טרעיול ןוא טייטש "ץנירּפ , לטניה'ס
 ןקור ןטימ טרעביפ ןוא ןגיוא יד טימ טרעקַאלפ ןוא טייטש

 ןָאט ילפ א ןלעו דלַאב ןוא ,רעביפ ַא ךָאנ ,רעקַאלפ ַא ךָאנ

 ,דרע רעקידטנוװָא רעד ףַא טוט ןופ ןרעדעפ יד
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 (וקַאה ,טלַאּפש !קַאה ,טלַאּפש) דערפלַא --- סיורג רָאג ןרעוו ט'רע זא
 ...? ןסקַאװסױא ןיוש רע טעװ ןעוו ,סוזעי ָא ,סוזעי --- רע טעוו
 (!קַאה ,טלַאּפש !קַאה ,טלַאּפש) ןגיוא עדייב ןיא שינרעטצניפ

 .דרע רעקידטנװָא ףַא שינױעטצניפ עטיור

 ,לגיופ-ססוג םעד טּפַאכעגקעװַא ןױש טָאה ?ץנירּפ, לטניה'ס
 ,דלעפ-עזורוקוק ןטקַאהעצ םוצ ןכָארקעגקעװַא
 ליטש טעקשמָארכ ןוא ,רעקידיירפ ַא ךיז רע טגיל ןטרָאד
 ,דרע רעקידטנוװָא רעד ףַא הדועס עסיז ןייז

 .ענעטלָאּפשעצ ןיוש ןגיל רעצלעה עלַא

 (! טכַאנ .טכַאנ) .קַאה עטלַאק .טניוו-רעבמעטּפעס

 טקעל הנבל .גנוצ קיציּפש ַא סױרַא טקור הנבל

 .דרע רעקידטנווָא רעד ףַא םייריש סטנוה םעד

 לבה ןוא ןיק

 ,טעדרָאמרעד דלעפ ןפַא טגיל לבה

 ,טסע ןוא ּפָאט ַא רעביא טציז ןיק ןוא

 ,עדרָאמ ןייז ףיט ןײרַא ּפָאט ןיא טרַאּפש רע

 .טסענךעניב ַא ןיא קונש םעד רעב ַא יװ

 ,טרעקַאלפעצ ןוז יד .גָאט רעבלַאה זיא'ס
 ;טסיוו קינייטש ,טנקירטרַאפ דרע יד
 ,טרעקַאעצ סָאװ רָאנ ,דלעפ לקיטש ןיילק ַא
 ,טסיזמוא טרַאװ --- רעייז ןפַא טרַאװ סע

 ,רעדורב רעשירעדרעמ רעד ,ןָא ךיז טסערפ רע
 ,ףױרַא םינּפ ןטימ ףרָאװ ַא ךיז טיג ןוא
 רעדורעג-ךרָאנש ןיא ןוא ,ןייא טעכרָאנש רע
 ,ףוג רענעלָאטש ןייז רעמ ךָאנ ךיז טסקאוועצ

 ,רענרעד ענעטכַאלפעצ עטלדָאנעגנָא יו
 ,םורק ךיז ןפרַאוװרַאפ רעגניפ ענייז עלַא
 ,רענרעה עקירָאהטױר ןרעטש ןייז רעביא ןוא
 ,םורַא ןעיירד ןפיילש עדייב ענייז

 ןּפָאקוצ םיא גניילש ןוא תויח ןעמוק סע

 ,קערש ןופ טפעלּפעג ,טמיילעג ןביילב ןוא
 ןּפָארכ עקיכליה סָאד ןָא יז ףַא טפרַאװ'ס סָאװ

 / .קעװַא ןכירק ןוא םוא ךיז ןעיירד יז

 ,ןטייווצ םוצ רעדורב םוצ קעװַא ןכירק יז

 ריר ןטסדנימ ןָא ליטש טגיל רענעי לייוו

 ,ןטייב ןופ סעבילג ןשיװצ ּפָארַא םיִנּפ ןטימ

 .ריפ עלַא ףַא רענעפרָאװעגמוא ןא
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 ,רעטנורַא ליומ ןטימ ליטש טגיל לבה
 ;בױטש םעד דרע רעד ןופ טשוק סָאװ רענייא יו
 -- רעטנוא טייג ןוז יד ןוא טמוק טנוװָא ןעוו ןוא
 ,בייל ןופ עווירג יד םיא רעביא ךיז טגיוועצ

 ,ןּפָאקוצ סלבה רעביא ךיז טמורבעצ בייל רעד
 --- ןייבעג סלבה ןיא ןײרַא ןיוש ליוװ רע
 ,ןּפָארט עקיסייווש טימ ןסָאגרַאפ ,ןיק ןעוו
 ,ןייצ יד טימ ץירק ַא ןוא ּפָארכ ַא רעדיוו טיג

 ןגָארטעצ טרעוו'ס זיב ,רעביא טרַאװ בייל רעד
 ,ּפָארכ סניק ןעמיור עלַא רעביא
 ןגָאלש וצ טכיל טימ ןָא ןביוה ןרעטש זיב
 ,ּפָאט ןקידייל ןופ ןדנַאר יד רעביא

 רעדילג סלבה ןיא ןײרַא טקניז בייל רעד
 -- ,ביור רעטיוט וצ סַאה ןקימיוש טימ
 ,רעדינ ןיא ליומ ןטימ ךיז טגיל רע --- לבה ןוא
 .בױטש םעד דרע רעד ןופ רעהפיוא ןָא טשוק ןוא

 ןיק רעד ,רעדורב רעד ףיוא ךיז טּפַאכ ףָאלש ןופ
 ;בייל רעד טפיױלטנַא -- ץענעג ַא טיג רע
 -- ןעײנַאב רעדיו טפַאשרעדורב ליוו ןיק רעד
 ,ביורד רָאנ ןבילברַאפ ןעלבה ןופ רעבָא זיא

 ,ןּפיר עטלקערבעצ .סופ ַא ,ּפָאק ַא

 ;ןיײֹרַא ּפָאט ןיא טעיָאװ ןיק רעד
 -- ןּפיל יד טימ ףױרַא טציא -- ּפָאק סלבה ןוא
 .ןייש-טנוװַא םוצ טלכיימש ןוא ליטש טגיל

 גרַאב ןכיוה ןפַא

 גרַאב טנװָא ןפַא ,גרַאב ןכיוה ןפַא
 ;ןבײל טימ סרעגיט ךיז ןגָאלש
 ,קרַאק ןרעטצניפ ןיא לגענ עקיטולג
 ,ןבייה ךיז ןעמַאלּפ ןיא סעווירג ןוא

 .גנוצ עטרענייצעצ .רעמָאי רעקיפיירטש
 -- .גנוקיטשרעד .גנוגרַאװרעד ןוא גרַאװ
 .גנורּפש ןוא קנוז ַא .גנוקוצרַאפ ןוא קוצ
 .גנוקילפעצ לגרָאג ןוא לכרָאכ

 םורַא גרעב עלַא רעביא טייוו
 :גנולַאש יד רעדנַאנַאפ ךיז טגָארט
 ,םוק ךיא ,טיירג ייז ,טיירג ייז ,טלעוו ---
 ,גנולַאפעצ ,ףוס ןייד --- ךיא

 ,גירק טימ טקעטשעגנָא זיא ץלַא ---

 -- .גנורעטשעצ ןוא טסול-דרָאמ טימ

 ,גילפ ןוא םערָאו .,היח ןוא שטנעמ

 ןרעטש ןֹוא הנבל ךיוא ,ןוז ךיוא

 גרַאב ןכױה םוצ .טיירג זיא טלעוו
 -- קוק וצפיורַא ןלָאט
 ,גרַאװ רעטצעל רעד רָאפ טמוק ןטרָאד
 ,גנוקוצרַאפ ןופ טקַא רעטצעל

 ,טייגרַאפ ןוז יד גרַאב ןכיוה ןפַא
 ;רעקיד ךיז טגייל שינרעטצניפ
 טיהרעטקוצרַאפ ןבייל טימ סרעגיט
 .רעקיטש ףַא ןסירעצ ןגיל
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 -- ביל הנבל -- בייל ןייא רָאנ ןוא
 ,גנוקוצרַאפ ןופ ךיז טעװעטַאר
 ,ביוה ַא םירגּפ יד רעטנוא ןופ ךיז טיג רע
 .ןקור ןייז רעדנַאנַאפ טרעביוש

 לואש ךעטסַאּפ רעד

 ןעיינש ןופ דיל יװ .,יױט ןופ דיל

 -- :בירשרַאפ טייקידנעלב רעסייוו טימ

 עובלג גרַאב רעד טמוק ןגעקטנַא

 .בײל ןכָאטשעגכרוד סלואש טימ

 ןסופוצ טגיל סָאװ ,דורח-ןיע וצ

 טרָאװ ןיימ טגָארט --- ,עובלג גרַאב ןופ

 ,ןסורג ןוא טולב ןופ גנַאזעג  ַאזַא

 ,טרָאװ ןטצעל סלואש ןופ טגָאלש סָאװ

 -- ףגיז טָאטשנָא ןברַאטש -- לרוג ןייז

 :ףָאלש :סע ףור ,ןברַאטש :סע ףור טינ

 ןגיל רענעכָאטשעגכרוד ַא סָאװ וצ

 ?ףָאש עדַאטס ַא טרַאװ ןטנוא ןעוו

 ,רעביל ךוטסַאּפ ,עדַאטס עבלעז יד

 -- .לָאװ ןופ טייקיברַאפ רעבליז טימ

 -- .טרעביפ עדַאטס יד .טרַאװו עדַאטס יד

 .לָאט ןיא ןרעטיפ רעדיוו םוק

 ,רעכעה ךָאנ ןעמעלַא ןופ ץלַא טסיב

 ,שימעג-דלעה ןוא דניק ךָאנ ץלַא טסיב

 רעכעד עלַא ןופ ּפָארַא טקוק סע
 .שיק רעטָאפ רעטוג ןייד ריד ףַא

 ירע טרַאו עדַאטס רעד טימ ןעמַאזוצ

 -- .דלעפ ןיא זָארג םעד טימ ןעמַאזוצ

 ,רעטרַאנעג רעטעדווירקעג ,ריד ףַא

 .דלעה רעקידתמא רעטרַאנעג

 הכרב ןייד

 טייוועצ עווירג יד --- ,קעװַא ךיז טלעטש רע

 ,ןטלעק ענרעבליז ןיא עסייוו ןיא
 ,טיירב רעצנַאג ןייז ןיא לױמ ַא טנפע
 ןטלעו עבורח רעביא טלירב ןוא

 ןטרַאװ ךיוא שיק ןטלַא םעד טימ ןוא

 ,דורח-יע ןופ רערעקַא יד

 ןטױַאה רבדמ ןיא ךיז ןבָארג סָאװ

 .דָאנג ןוא םיא ייב ןח ןכוז ןוא

 ןסיװעג"ייּפ ךרוד ,וד -- דוד טינ
 טנַאה ןייד ביוה --- .וטסיב רעטסטנָאנ רעד
 ןסילש וצ יינ'ס ףַא דנוב ןטלַא םעד
 .דמַאז ןוא טניװ טימ ,זָארג טימ ,ףָאש טימ

 ןרעטש ןצנַאט עובלג גרַאב ףַא
 ,דָאהערַאק ַא ףוג ןייד םורַא
 ןרעה ןוא וצ ןקוק ןטנוא ןוא
 :דורח-יע ןופ ןיז עיינ יד

 טערוטש-רעייפ ַא לָאמַאטימ ןוא

 :דורח-ןיש ןופ ץרַאה סָאד ןָא טדניצ

 ,םירוסי:טיוט ןופ גרַאב םוצ ,ףױרַא ---

 ! דָאר ןיא ץנַאט רעזדנוא ןעגנערב טמוק

 ןרעטש ןוא שטנעמ ןופ ץנַאט-תופתוש ַא

 :לוק"רעטַאלפ ַא -- ּפעק רעביא ןוא

 ןרעש יד טגנערב .,רעדיוו ךוטסַאּפ ןיב'כ ---

 .ילָאֹו רעד טצנַאט ןסּפעש יד ףַא לייוו

 ,עובלג גרַאב ףַא ףיוא-טייג ןוז יד
 ,ףיוא יז טייג קמע ןיא ךָאנרעד
 ,חיר ןסיז טימ ּפָא-טגָאלש גָאט ןוא
 .ףוג סלואש ןופ טולב ןשירפ טימ

 ,ןטייווצ םנופ דיירפ רעד וצ ,ןטייוװצ םנופ ןדייל יד וצ

 :ץנַאלפ ַא טייב ַא ֹוצ יװ ,וצ ךיז טמענ ןבעל ןייד

 ןטיײק ענױזַא טימ הסיפת ַאזַא ָאד זיא'ס

 .טצנַאט רעטדימשרַאפ רעד ןוא טגניז רעטסקירעיורט רעד ואוו
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 טנוװָא

 ,רעגניי ךיד טכַאמ סָאװ ,טײקטלַא ַאזַא ָאד זיא'ס
 ;ךורב-רעגניפ ןיא הרובג ַאזַא ָאד זיא'ס

 .רעגנוה ןופ טלַארטש סָאװ ,טייקסטונ ַאזַא ָאד זיא'ס

 ,ךוּפ ןופ רעכייוו זיא סָאו ,רעגעלעג"ייטש ַא ןוא

 -- יֵלייְו ריפ סטלעװ רעד ןלַאפנייא טינ לָאמניײק ןלעװ סע
 ;ּפָאק רענעקנוזעג ןייד רעטנוא ייז טרַאּפש סע
 ,ןלייב עקיטכיל טימ ןטניורקעג ,ןרעטש ןייד ןופ
 .פִא טיִנ לָאמניײק ךיז טוט טייקנייש עטנשקערַאפ ןייד

 ,גנודירַאט טימ ךימ שטנעב ןוא טנַאה ןייד ףױרַא גייל
 ,םיור ןוא טייצ ךרוד ןגָארט ךיז טעוװ הכרב ןייד
 יריט עסייוו יד ןיא ןּפַאלקנָא טעװ ןוא ןעמוק טעװ ןוא
 .םייה טלקינייא-רוא ןוא סלקינייא ןיימ ןופ ,סנוז ןיימ ןופ

 ןטייב עלַא טכַאמעג ךייוו טָאה ןגער רעד
 ןיד ןוא ןירג ןצָארּפש ךעלגניצזָארג ןוא
 ןטײרגעג ַא שיט םורַא יװ ,ןעגנומדיוו עלַא ןוא
 ןימ ךָאנ ןימ רעטרע ערעייז ןעמענרַאפ

 ,ןעיורטרַאפ ךיוא ךיז ןלעװ רימ --- ,וד ךיוא םוק
 ןייז ןוא ,דרע רעד וצ ,םינימ עלַא יו
 ןעיױט רעטנוא יװ לגָאה רעטנוא רעכיז ױזַא
 ןייש רעטנוא יוװ ,ױזַא שינרעטצניפ רעטנוא

 ןפֶא רימ רַאפ ןגיל ןשטנעמ ןופ תולזמ
 ;ךַאלפ סטנַאה ןיימ ןופ סעיניל יד יו
 ,ןפָאלש ןיא דניק ַא רעביא יוװ ,ףיוא ךיא רעטיצ ךָאד
 .ךַאז רעמוטש רעדעי ןופ לזמ םעד רעביא

 ןעמונרַאפ טינ ױזַא לָאמניײק ךָאנ בָאה ךיא
 ,ןייטש ןוא ץלָאה ןופ עטסקיגיײוועניא סָאד
 ןעמוג ןרעביא רימ ךיז טסיגעצ סע ןעו ,טציא יו
 .ןייגרַאפ סנוז רעד ןופ טייקסיז עתמא ַאזַא

 ,רמוח ןקימייל ןיא ןרעדָא ןגָאלש סע

 ,גָאלש ןדעי ןופ גנַאזעג סָאד רעה ךיא

 ,רעמיוב ןופ תומשנ -- טנװָא ןופ סנטָאש
 .נָאט םעד ןגָאז טנוזעג-ייז ַא ?עמוק סָאװ

 ,ןרילָאק ליפ ױזַא טָאה "טנוזעג-ייז , טרָאװ סָאד
 .טייז בירעמ יד טָאה סע ןרילָאק ליפיוו
 ןױיּפש ךיא םענ טציא טשרע ,ךיז טשעלרַאפ ברעמ רעד
 .טיירש טנוזעג-ייז רעד ןײלַא רימ ןיא יו

-- 306 -- 



 ע י ג ָא ל ָא ט נ א

 ןתעל תעמ עצנַאג ןופ ןיוש רימ ןיא טיירש רע
 ;רָאלק ױזַא םיא ךיא רעהרעד טציא טשרע ןוא
 -- ,ןסעזעג וטסיב ָאד טָא ןענַאטשעג וטסיב ָאד סָא
 .רָאװ ןעוועג זיא'ס ,וד ןעוועג זיא'ס

 ןבעוו גנולצולּפ טמענ ןוא טכַאנ יד טמוק
 ,טַאררַאפ ןוא קערש ןופ רימ םורַא טייק ַאזַא
 ןבעל ןוא ביל טימ טיױרטרַאפ ריד ץלַא ךיא ביילב
 ,טַאלב ןוא זָארג סָאד ןייטש דרע רעד וצ יו

 גנילירפ בױהנָא

 ,גנילירפ ביױהנָא זיא קרַאּפ ןיא לייוו ,רַאפרעד זיא'ס יצ
 -- ,ָאד עדייב ןענעז רימ לייוו ,רַאפרעד יצ
 --- קילייה :ןגָאז ןוא דרע רעד וצ ןגיובוצ ךיז טליוו
 .העש-טנוװָא ןופ טור סָאד יװ ,סטלַא ןַא טרָאװ ַא

 ןעיײטש זדנוא ןבעל ךעלמיוב עקירעגיינ ייווצ
 ,גולק ,קידלושמוא זדנוא ןגעוו ןדייר ןוא ןטכַארטַאנ
 ,ןעייטשרַאפ ןוא ןגייווש ןוא ,וצ ךיז ןעילוט רימ ןוא
 .גורק ַא ןיא יװ ןגייווש סָאד ךיז ןיא ןעלמַאז ןוא

 ןגָארפ ןייק ןגערפ טינ -- ?ןרעװ לופ טעװ גורק רעד זַא ןוא
 ;סולפ ןקישַאר ןייז ףַא ,ךייט ןפַא ןקוק םוק
 ןגַאװ טימ לופ זיא גערב םעד ףַא לזערג עטסנעלק סָאד
 .סופ ןרעטנוא ןופ טיירש ןוא ,ךיז טקיצָארט ןוא

 ,ןטרָאג-ָאָאז ןיא ןיוש ןענעז רימ ,טניירפ ןיימ ,עז יא
 ;ןייװ ןייז ףיוא טנפע טנװָא רעד ,טניירפ ןיימ ,עז יָא

 ןטרָאד ןוא --- ,ףלָאװ רעד ףיוא טעיָאו סע ,רעה ,ָא |
 !ןייז סע לָאז ןעמעװ רַאפ --- ,עקידייל ַא גייטש ַא

 .יאדווא ,סַאּפש ַא ךַאמ ךיא -- ?דנוא רַאפ טינ יצ
 ;ןייז טנלע טינ טנייה ליוו גייטש ךיוא -- טינ רשפא ןוא
 ,עדַאטסךסּפעש ַא יװ ,סעגר סנדייב רעזדנוא ןוא
 ןירַא גיטש ןיא דיירפ טימ טכַאנ ףֵא ךיז ןסייר

 עדַאלַאב םי

 ןעמיוש ןופ שינעדיז ןיא ןשיפלַאװ יד טימ ןעמָאנ םייב ןפורנָא וצ טינ סָאװ ,יז
 ,ףיוא ןוא ּפָא גנוקנעברַאפ ןיא ךיז יז טעדיוה ,ןיק ןטציּפשעג ןוא םינּפ םעניורב ןטימ
 ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ ןופ רעצנַאּפ ןטרַאה ןעמָארטש עקידמימי יד ןיא ךיא עז
 ,ןעמיורט ןופ ןגוא טימ ןוא קירָאהטױר ןעמיװשכָאנ

 .ףוג ןטבילרַאפ טימ לָאמניא ןרירוצנָא .ןירג
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 ,רעטייוו ךָאנ ףיש ןיימ ןופ רעצנַאּפ רעטייוו
 ביילברַאפ --- :לֹוק ןסייה טימ סיוא ףור ךיא
 רעטײלעג ןקימוהת ןיא טייקיבייא ןיא זיב
 ,בייל ןטרירַאב טינ ןקידהואת ןייד טימ

 ןתח ןופ לוק ןיימ --- לוק ןיימ טמענרַאפ יז

 :ןַאמ ןרעװ לָאמנײק טעוװ סָאװ ,ןתח
 ןסָאלשעג ןגיוא טימ .ךָאנ טינ רעמ ךימ טגָאי
 ןַאעקַא ןופ קעד םוצ יז טרעדינ

 יעלַא ןטסַאמ רעביא ךיז טײרּפשעצ טכַאנ
 ;ףָאש עסייוו יו ,ךיז ןעילוט ןרעטש
 הלכ ןיימ ,בעװעגיזָארג ןפַא ,טנורגּפָא ןפַא
 .ףָאלש ןקידהּפוחרַאפ ,ןקיבײא ריא טּפָאלש

 .ןפוררעד וצ טינ ,ףור ךיא .טכַאנ עבלַאה

 :ףיוא ןדנעלב גנולצולפ ןגיוא עניימ

 ןפוג ןופ רעטסקיטכיל רעד קעדיטנורגּפָא םנופ

 .ףיױרַא טמיווש רע זיב ךיז טביוה ,ךיז טביוה

 ;רעכיילג ַא ,רענעגיוצעגסיוא ןַא ףוֹרַא טמיווש

 ;:ןייגרַאפ ןיא ןלַאפעצ ,ךיז ןדייש ןרעטש

 ,ןןכיירגינעק עלַא ןופ ןיגינעק -- הלכ

 ןיילַא ןוא קיביײא למיה ןוא םי רעביא

 ןטעַאּפ עשידיי

 ןטעָאּפ עשידיי ,זדנוא ןגעוו טכַארט ךיא זַא

 ;םורַא לָאמַא ךימ טּפַאכ רעצ  ַאזַא

 -- ןטעב ,ןילַא ךיז וצ ןעיירש ךיז טליוו סע

 .םוטש רעטרעוװ ןרעװ דָארג טסלָאמַאד ןוא

 ,רעדיל ערשודנוא סיוא ןעעז קידהנושמ ױזַא

 :טסערפעצ קירעשייה ַא סָאװ ,ןעגנַאז יו

 ,רעדיוורעד ןײלַא ךיז ןרעוו וצ --- : טסיירט ַא

 ,טסעג עדמערפ יו ,דרע סטָאג ףַא ןכיילש וצ

 רעגניפ עטלַאק ףַא טרָאװ רעזנוא ןופ טולב סָאד

 !טנעמעצ ןרעטלַאק ךָאנ ףֵא -- רעגניפ ןופ

 ,רעגניז עכעלרעכעל ,עטמעשרַאפ ,ָא

 :םנעו ריפ ערעטמעשרַאפ ןיא עטקוררַאפ

 רעטנָאנ ַא ,רענעגייא ןַא טמוק סע זַא ןוא

 -- ,סױרַא ּפַאש ַא ןופ יצ ,רעלעק ַא ןופ

 ירע טנָאקרעד זדנוא ןיא רָאנ גנוצ עמוטש ןייז

 .סיוא רע טדיימ טייקכעלרעייפ רעזדנוא ןוא

 ,רעטיר עטבילרַאפ ,עשידניק יוװ ,רימ ןוא
 ,סָאמ רעטּפַאכרעביא טימ ,טָאכיק ןָאד יװ
 ,רעטיצ רעזדנוא טימ ןרעטיצ ןביילב ריִמ
 .תוא ןוא טרָאװ ןדעי רעביא ,טנלע ןיא

 רעדילג עטציירעגפיוא טימ ץעק יװ ,לָאמַא ןוא
 ---גרָאז ןופ טריוורַאפ ךעלצעק ערעייז ןּפעלש
 ,רעדיל טרעזדנוא זדלַאה ןרַאפ רימ ןּפעלש ױזַא
 .קרָאי וינ ןופ ןסַאג רעביא ,ןייצ יד ןשיוװצ

 ןטעָאּפ עשידיי ,זדנוא ןגעוו טכַארט ךיא זַא
 ,םורַא לָאמַא ךימ טמענ רעצ ַאזַא
 ןטעב ,ןטנָאנ םוצ ןעיירש ךיז טליוו סע ןוא
 דָארג טסלָאמַאד ןוא

 רעיוט ךיז ןפע

 ,רעיוט ,ךיז ןפע
 -- ,לעוװש ,ךיז רעטנענ
 רעדיוו ריד וצ םוק ךיא
 ,לעצ-לרעמיצ

 .םטטש רעטרעוו ןרעוו

 ,רעייפ --- בייל ןיימ
 ;יינש -- ּפָאק ןיימ
 ןעלסקַא עניימ ףַא ןוא
 .יירשעג טימ קַאז ַא
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 ,דײשּפָא ,דײשּפָא
 ,טנעה .ןגיוא
 ןפיל יד ףַא עידַא
 ,טנערברַאפ --- טנערברעד

 ? ךיז טדיישעצ ןעמעוו טימ
 -- !קעװַא ןעמעוו ןופ
 ןגערפ עקיבייא סָאד
 --- .גערפ טינ לָאמ סָאד

 רעקַאלפ ןיא ,רעייפ ןיא
 ,ּפעטס רעקימורַא
 רעקַאלפ םניא יינש ןוא

 .ּפעק עקיגרעב ףַא

 ןפָא ןיוש זיא'ס ,עז
 -- :ריט ןוא רעיוט
 ? הסיפת רשפא !לָאטיּפש
 ? ריטסַאנָאמ רָאג יצ

 ריד סיפ יד וצ גייל ךיא
 ,יירשעג טימ קַאז ןיימ
 ָאדַארָאלָאק דנַאל
 .יינש ןוא רעייפ ןופ

 למערד ןיא

 ,םולב ןוא זָארג למערד ןיא
 ;ןדייש ךיז טמענ טנוװָא רעד
 ,םורַא ליטש ןעייג רימ
 .ןדעךג ןיא םיקידצ יו

 טולב ןופ עלערינש ןייא
 ; ןּפינקרַאפ ןעמעלַא טוט
 טור המכח עסייוו יד
 ,ןּפיל ערעזדנוא עלַא ףַא

 טניו ַא טמוק ץעגרע ןופ
 ,ןענַאּפשוצ טירט םערוטש טימ
 טדניברַאפ ןוא זדנוא טנָאמרעד
 ןענַאד ןופ טינ ןטלעװ טימ

 -- גנַאל -- בעל -- ביל

 ;ןטלעװ ןופ ַאזַא גנַאזעג
 גנַאעג'ס טימ ןעמענ רימ
 ףטלעצעג ןוא ןלעצ ןיא

 דמעה רעסייוו ןיא טכַאנ יד
 ןּפָאקוצ קידרעביפ טייטש
 טנעוו ןוא ליד ףַא טצירּפש ןוא
 ,ןּפָארט קנורט-ףָאלש עטצריוועג

 טָאג ףלָאװ ךָאמ

 ,ןגייוצ יד ןרעביפ םיוב ןפַא

 ;טנעה יד ןרעביפ רימ ףַא ןוא
 ןגייל וצ ךיז ןגעו טרעהעגפיוא בָאה'כ
 .טנעקרעד טינ ץלַא ךָאנ -- תמא ןיימ ןוא

 ,רעפיט סע ךיא ליפרעד טסברַאה ןיא

 ,ליצ ךיא סעגר עטעקַאנ עלַא

 ,רעפיצ ףֵא רעפיצ ןָא עברוה ךיא

 ,לײט ַא -- ךָאנ ץלַא זיא עמוס יד ןוא

 ןעמָארטש ךיז ןעלקייק גרַאב ןופ
 ,טינַארג ןטסקרַאטש םעד ןעלציּפעצ
 ןעמָאז יא ,ןדמַאז יא טימ ןעמענ
 ,טימ טינ יז ןעמענ ךימ רעבָא

 ןריפ ךיז זָאל ,ןײלַא ןענַאּפש ךיא םענ
 ,ןייא געװ ,סױא געװ -- ןטָאש ןיימ ךָאנ
 ןריט ענרוּפרוּפ יד ןיא ןײרַא ןַאּפש
 ןףייש טנװָא ןיא דלַאװרוא ןופ
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 ןדנוצעג ןעמַאלפ ןיא ןציּפש עלַא
 ,טלַאק ןוא טנטָאשרַאפ -- ןטנורג יד
 ןדנוב עטלַארוא ףיוא ןבעל סע
 דלַאװ ןקיטסברַאה םעד ןוא רימ ןשיװצ

 ןקוצ ַא ךרוד טמענ ןעלסקַא עניימ
 ,ךָאמ ןקירָאה ןרירנָא ןופ
 ,ןקור ןיימ ןופ גנעל רעד רעביא ןוא
 .ךָאטש ַא ךָאנ ךָאטש ַא ךיז טישעצ

 ייג'כ

154 

4 

 ,דלַאוו םנופ סױרַא

 ,טיֵאוו ןקיכליה א טינ טסורב ןיימ

 ,גילפ ןיב היח ןופ ,עלַא ןוא

 האנה ןוא דיירפ טימ ךימ ףיוא ןעמענ

 ,קירוצ קיכליה ןרעפטנע ןוא

 ןעיצ םענ'כ יװ ןײלַא טינ עז ךיא

 :טנעה טימ ןוא ינק טימ ךיז טנורג םוצ
 ?ןעינק ךיא ןט ריד רַאפ יצ ,טָאג ,ָא

 ? טנעקרעד ךעלױנע ךיד ךיא בָאה יצ

 רעדיוו זוא
 ,טָארט םענעטסָאמעג טימ ןַאּפש ךיא
 רעדילג עניימ עלַא ןופ טקעמש סע ןוא
 .טָאג טימ ןוא ףלָאװ טימ ןוא ךָאמ טימ

 ."זיאולעה וצ ראלעבַא ,/ ןופ

 קילג אזא

 ןלעוו וצ ךיד -- קילג ַאזַא

 ;ָאטינ טסיב :עז ךיא שטָאכ

 .ָאד

 יד רעבירַא טערט

 יַאס'יוו-יַאס ךָאד טסיב

 ןטייצ ןופ ןעמַאצ עלַא

 ; ףרַאװרַאפ ןוא סיוא ךיא סייר

 ןטייו ןופ ןעלגילפ יד הַא

 .ףרַאה ַא יו ףיוא ךיא ליּפש

 רעיירפ ַא ןופ טלעוו ַא ןופ

 -- ,רוּפש ַאזַא טכױל ַא טיג

 רעייפ'ס רימ ןיא ןָא ךיז טדניצ

 ,רודַאבורט-גנוי םעד ןופ

 ןעגנוי ןשיוצ גנוי ַא ןיב

 ,ןייו ןוא סעדַאנערעס

 ,ןעגנולקעצ טרעוװ גנַאזעג ןיימ

 ,רעיורט ןייד ןופ סיוא ךיז וט

 ,דיילק ןשינָאנ ןייד ןופ

 ,רעיומ ןיימ ןופ טנעו יד ךרויז

 .דירפ עשירַאטיג טגָאלש

 -- .,לגניי ַא יו ץנַאט ךיא ,עז

 ? טימ טינ וטסצנַאט עשזיסָאװ

 לקניוו םענעגָאלשרַאפ ןיא

 ? טינקעג וטסײטש עשזיסָאװ

 .טעב רעקיטשרָאד ןיימ ףַא

 רעדינַא ךיז גייל רעסעב

 :טעבעג ןטמוטשרַאפ טימ

 ,רעדילג עטרעווילגרַאפ טימ

 ןּפיל יד טימ סױרַא דייר

 :לוק ןטמערַאװעצ טימ

 ,רעביל ןיימ ,רעיירטעג ןיימ

 ,לָאמַא יו ,לָאמַא יו .ןײרַא רעצרעה ןיא טליּפש

 ןלעו וצ ךיד --- קילג ַאזַא

 ;ָאד ךיד ןבָאה וצ ןוא

 ,ןלעווש יד רעבירַא טערט

 .ָאטינ טסיב -- עז ךיא שטָאכ
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 רעטרַאגעג שטנעמ

 ,רענייר ,רעטרַאגעג שטנעמ

 .לזָאניּפש , ןופ

 ,רעצנַאג

 --- ,דיירפ ןיימ ןיא רעטלייטעגסיוא

 "רעצנַאּפ ןוא ץוש ,גנוטסעפ ןיײמ וד --/

 ,דייר סישי ןב ךָאנ ךיא גָאז

 ענירג ןופ ור רימ טסגנערב

 ןשירפ ןופ ןָא ךימ טסקנירט

 .ןענאל

 ,לַאוװק

 ןענַאּפש עניימ ףיוא קירוצ טסלעטש
 ,לַאפ ךיא ןעוו ,לכיורטש ךיא ןעוו

 לגניי -- טָאג

 רעייפ ןוא טכַאנ
 רעטיײרדרַאפ ַא
 יז רַאּפ ךוז'כ
 ַא יז רַאפ ךוז'כ

 ןטסגנַא ןופ לָאט ןופ םוק ךיא זַא
 -- ,טױט רעד ןייא ךימ טמעלק סע ןוא

 הטסגנַאלרעד טנַאה ןייד ןיהַא ךיוא

 ,טייגרעד ןיהַא טסיירט ןייד ןוא

 ,ןסײװ ןיא שיט ַא רימ רַאפ טסטײרּפש
 -- .טילג רעכעב ןיא ןייו רעטיור
 ןזייװַאב לעװש ףַא רָאנ ךיז לָאז
 ,טירט עניימ ןופ קנואוו ןטָאש

 ןעניפעג טינ ךיז לָאז ךיא ואוו
 ,טלעהעצ ןרטעַאלּפ ךיא עז
 ןעניגַאב ןיא חרזמ רעד יו
 .טלעצעג ןייד ףַא דָאנג ןופ ןָאפ

 .ןגילפ-

 ; ךַאילש
 ,ןוגינ ַא
 .ךַארּפש

 ןפַאג רעטרעוו עלַא

 -- :גָאז ןטסדנימ םעד ייב

 טשרע זיא טלעוו

 טלַא זיא טלעוו

 ,ןפַאשַאב
 ,גָאט ןייא

 ,םערוטש ַא ןופ ךליהּפָא

 ,םורק ךיז טיירד געווכלימ
 םערופ סטָאג ןופ חיר
 ךָאנ ךיז טגָארט

 ןופ סיױרַא טשרע

 ,םורַא

 ןעמוהת

 -- ,ליצ ַא ןיז ַא וצ
 ןָא ךָאנ זיא ץלַא
 ןוא דוס ,לכיימש

 ריד וצ םינּפ ןטימ

 ,ליּפש

 -- לגנילק-גיײצליּפש --- הנבל

 ;טדניװשרַאפ ןוא ךיז טזייוו
 ,לגניי ַא -- ןיײלַא טָאג
 ,דניק ַא יװ ךיז טליּפש

 ,הנושמ סיוא רימ טקוק
 ּפָאק ןיימ ןעוו ,גנולצולּפ
 ,םענורב ַא ןיא יו ,ףיט
 .ּפָא טלגיּפש הנבל

 :ןקָארשעצ ףַאג ,ךיא ייטש
 רעהַא טמוק יװ ,עז
 ןקז ןופ ּפָאק רעיורג
 -- ? דרע רעגנוי ַא הַא

 ,ןגילפ-רעייפ ןוא טכַאנ
 ;ךַאילש רעטיײרדרַאפ ַא
 --- .ןוגינ רעד ףיוא טייג טָא
 .ךַאװ ייז ,ךַאװ ייז ,ךרָאה

 ,עפָארטסַאטַאק ןופ רַאה ,ריד וצ םינּפ ןטימ רעדיוו ייטש ךיא
 ;טנעה ענייד רימ ףַא ףױרַא טסגייל ןוא רימ וצ ךיז טסרעטנענ וד
 ,עפַאז רעד ףַא ךיז גייל ךיא --- .ייג ךיא .םיהַא ןייג רימ טסייה וד
 :טדנעוװעג ףלח םוצ זדלַאה ןטימ חבזמ ןפַא קחצי יו
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 ע י ג ָא לָא ט נג ַא

 ןטָארד עשירטקעלע ףַא ךיז ןגיו ךעלּפמעל עװָאטַאמ ריפ
 .ריפ .יירד .ייווצ .סנייא :ייז לייצ ךיא ,ייז ףַא קוק ךיא
 -- ףןטָאש ַא -- ,ָאיּפש רענעטלַאהַאב ַא טרעיול ךַאז רעדעי רעטניהַא
 .ריר ןטשרע ןיימ ףַא ןטרַאװ --- .ןטרַאװ עלַא ןענַאיּפש יד ןוא

 .ןטוג סימ קעװַא ךיז ביג ךיא זַא -- ןרעיול רעייז סָאװ וצ

 .רַאה ןיימ --- גונעג .דרע רעד ףַא גונעג טַאהעג בָאה'כ :גָאז ךיא זַא

 ,ןטונימ עטצעל עניימ ןיײילַא סיוא ריד ךיא לייצ טָא -- טסעז וד

 .רַאנ ַא ןופ ַאזַא לכיימש ַא טימ ייברעד ךָאנ לכיימש ןוא

 ןעמעוו רַאפ ןוא --- רעד טָא לכיימש ןיימ םענעגנָא טינ זיא'ס ןעמעוו רַאפ
 .ביל טָאה סָאװ םעד רַאפ --- .גָאזנָא ןוא גנונפָאה רעטיול זיא רע
 .ןעמערב עטכַאמעגוצ ןיא ןַארַאפ תמא רעמ ךָאנ ץלַא זיא סע
 .פיל רענעגנַאהעגרעטנורַא ןַא ןופ טייקליטש רעקידלכיימש רעד ןיא ןוא

 יואר טינ ץלַא ךָאנ

 ,ןפָא רעדיוו ןענעז ןריט ענייד עלַא
 -- .העש רעטעּפש ןיא יצ ,רעירפ ןיא יצ
 ,ןפָאלטנַא ריד ןופ ךיא ןיב לָאמ ליפיוו
 ? ָאד קירוצ ךיא ןיב לָאמ ןטסלפיוו םוצ

 ,ןלייא ריפ ענייד ףַא ןָאט קוק ַא ןעמוקעג
 ; ףוס-ןיא זיב רעדנַאנַאפ ךיז ןטײרּפש יז יו
 ,ןלייצרעד רעדנואוו ריד ליומ ןיימ ןפע ךיא
 .ףָאלש ןיא יװ ױזַא ןגיושטנַא ביילב ןוא

 ,גונעת ןלַאװק טימ טלַאװק טייקליטש יד
 ---;דיירפ ןופ גניר ַא ןיא ףיונעצ ךימ יירד ךיא
 ןטכענ ךימ טָאה טייקליטש עקיבלעז יד

 טקינײּפעג
 .טדײשעגרעדנַאנַאפ ךימ סייוומירבא ןוא

 ַאנָאזירַא רבדמ ןיא טכאנ עסייוו

 ,ַאנָאזירַא רבדמ ןיא טכַאנ עסייוו
 ,טכיל ןיא ןרעווילג ןרָאד ןוא ןייטש
 חנבל ענעגנַאגעגפיוא עלופ
 .טכיזעג ריא רעדנַאנַאפ טיירב טנפע

 -- ןטייוו ליפ ױזַא ףַא ןגיוא רָאּפ ןייא
 -- .םורַא יז ןעמענ ןטייז עלַא
 ,ןטייצ סחלשותמ ןופ זָאנ עגנַאל
 ,םורק לסיבַא טיירדרַאפ ליומ ַא ןוא

 .ןינרַאשט .ד

 ,םירוסי עלַא הבהאב לבקמ ןיב
 ףָאטש רעד ןייז וצ היכז יד ןבָאה ידכ
 ,םערופ ןטרעטיילעגסיוא םעיינ ַא רַאפ
 .ףוס-ןיא ןופ ץרַאה ןיא סיוא ךיז טמערופ סָאװ

 ,ןענַארַאפ זיא רימ ןיא ןבעל ליפיוו ןוא
 --- .תושר סטלעוו ןיא קעװַא סע ךיא ביג
 ןענַאד ןופ טינ ךָאנ ץלַא זיא ךיירגינעק ןיימ
 ,תוכז ןטצעל ַא רַאפ יואר טינ ךָאנ ץלַא ןיב ןוא

 ,סמערָא עדייב עניימ ןעמַאזוצ םענ ךיא
 -- .וצ טינ רעמ ךַאז ןייק וצ ךיז ריר ךיא
 רעד רימ רעטנוא ,רעלדָא רעד רימ רעביא

 -- םערָאװ
 .ור עכיילג סנדייב רעייז ןיב ךיא ןוא

 ןרָאד ַא רעטנוא ןופ ץעגרע גנולצולפ
 -- ערב ַא ןעמעוו ךָאנ ןופ קילב ַא טיג
 ,ןרָאצ ןיא ףיוא טינ ילג ,סהנבל גיוא
 .ןעזרעד קילב סנטייווצ ַא טסָאה וד ביוא

 ,ןפָאלש ןיא יוו-ייס טײגרַאפ גיוא-רבדמ
 --- ,טכַאמרַאפ ןיוש טייקדנילב ןיא סע זיא טָא
 ןפָא םינּפ ןייד טימ ,הנבל ,שרעה
 .טכַאנ רעצנַאג רעד ךרוד קיצנייאנואנייא
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 ,רעמולש ןוא ףָאלש רעביא ,הנבל ,שרעה
 -- .ןָאצ ַא טימ יצ ,ּפיל ַא טימ לּפַאצ ַא ביג
 רעמורק סָאװטע רעד ליומ ןייד לָאז
 ןָאט לכיימש ַא ךעלרעטומ ןוא ךייוו

 טייקיבייא ןופ ןגיוא

 ןייטש ַא ףַא ןענַאטשעג זיא קילָארק רעסייוו ַא
 ןגױא עטר טימ טקוקעג רעטפושיכרַאפ ַא ןוא
 ,ןיגרַאפ םייב טלַאה ןוז יד דנַאר-ברעמ ןפַא יו
 ןגיובךגער ַא טדנעלב ןגעקטנַא ריא ןוא

 דלעפ ןקידנטָאש ןופ טייז רעטייווצ רעד ףַא ןוא

 -- ףןענַאטשעג זיא ,עטקעלפעג-ןיורב ַא ,וק ַא

 טלעטשעגסיוא ןגיוא עסיורג עקידכעלייק יד

 ןענַאד ןופ טינ סָאוװ ,טלעוו ַא ןופ טייקמוטש-רעווילג טימ

 -- ךַאילש ןעיורג ןפַא רעטירד ַא ,ייז וצ ,ךיא ןוא

 ; ןסיררַאפ ןוז רעקידנעקניזרַאפ רעד וצ ּפָאק ןיימ
 ךַאז רעטסדנימ רעד ןיא יוװ ,לָאמַאטימ ךיא ריּפשרעד
 ןסילשרַאפ טינ ךיז טוט סָאװ ,גיוא ןַא ףיוא-טכיול טציא דָארג

 -- ךיוא ןגיובנגער רעד ןוא ,ןשָאלרַאפ ןיוש זיא ןוז יד
 ןפָא טביילב ךַאז ןיא ןוא היח ןיא רעבָא גיוא סָאד
 ךיוה רעד ןופ סנטָאש עקידלגילפ ןלַאפ ןעמענ סע
 .ןפָאלרַאפ לסייוו-גיוא טימ יװ ,קיצילב ןדנעלב ןוא

 ,ןייטש-ףושיכ ןפַא ךָאנ טייטש קילָארק רעסייוו רעד
 ןענַאטשעג יװ ךָאנ טשוחרַאפ טייטש יז --- ֹוק יד ךיוא ןוא
 ,ןיײטשרַאפ ןָא לסיב ַא ביוה'כ סָאװ ,קוק ריא ךרוד ןוא
 ןענַאד ןופ טינ סָאװ טלעו רעד וצ ךיז ךיא רעטנעענרעד

 ייווװצ ןגיוא עקידכעלייק עסיורג ןופ דוס רעד

 ,ןטוג םוצ גנוגָאזנָא ןַא -- טכַאנ רעד ןופ םוקנָא ןיא

 יז ןיא ףיוא ייג ןיילַא ךיא זַא ,גנוגָאזנָא ןַא

 .ןטונימ רָאּפ ָא-יד ןיא טייקיבייא ןיימ ןעז וצ

 םוירָאטַאנַאס רעוונעד ןופ עדַאלַאב יד

 ,ןבעל סנשטנעמ םעד טנײה קילײה טלַאה רעװ רָאנ ,םלצ םוצ טּפַאלקעגוצ סע טברַאטש סוזעי טינ

 -- ? טוה ןוא דילג ןופ ,טולב ןופ רעצ םעד ,דנַאל ןענכ ןופ לעװש ןפַא -- השמ טינ

 ןבעװרַאפ טנײה עדנעגעל ןיא ןעמ ןעק יװ -- ,ןליײצרעד לעװ ךיא טרעה -- ןַאמוינ ןתנ רָאנ

 -- ? טױט א טַאלג סמענייא סטנַאקַאבמוא ןַא .טנַאװ רעטסָארּפ א יב לטעב רעטסָארּפ א ףא

 ,לאוג ןייק ,דלעה ןיק טינ םענייא ןופ טוט א -- .סָאװ ָאטינ ןתמא ןיא זיא ןלייצרעד

 ,ױזַא שטנעמ א טַאלג םענייא ןופ טיט א ןעװעג טלָאװ קילײה ןבעל סנדעי ןעװ

 ,להוא ןטקעדעגוצ ןיק ןיא טינ טגיל סָאװ תומה ךאלמ רעד ךיוא טלָאװ -- ,שטנעמ ןטייווצ םייב

 .יײנש רעװנעד רעטנוא עקרַאק א ףא רָאנ .ןעועג טייקילייה ןבעל סנדעי ןיא
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 ,קיליײה ןבעל סָאד טנייה טינ טלַאה ןעמ : גָאז ךיא

 : סיפ יד טימ סע טערט ןעמ : ךָאנ רעגרע זיא'ס

 -- ,קלח ןייז וצ טגָארט ןעק ס9 רעװ ,רעדעיא

 ? זיּפש ןייק ,סקיב ןייק ,סיפ ןייק טינ טָאה רעװ ןוא

 -- ,ןביולג ףיוא רעה טינ ,ץרַאה ןיימ ,ןגעװטסעדנופ

 -- ,ךיל ןיימ ךיוא ןייגפיוא ןביולג ןיא לָאז ןוא

 ,ןביהרעד ןתמא ןיא זיא סָאװ ,רעד זַא

 .דילג ןטסדנימ סנדעי ַא רַאפ םיערוכ טלַאפ

 ןסלוּפ רעביפ סנטייװצ םעד קערש טימ טלייצ רֶע

 ,ףײלש ןקנארק ןיז טשוק ןוא ,ץיה ןייז טסעמ ןוא

 ,ןסלואװנָאק טיוט ןיא ןײרַא ןיילא טלאפ ןוא

 .ףיולעג ןיא ךיז טגָאיעצ לרעזייוו-רעגייז ןעו

 ןּפאלק ןאד טמענ רעגייז ןופ לרעזייװ סָאד

 : ןאקלואו ןקיטעט א ןופ רענוד טימ

 -- ןּפַאכרַאֿפ םיוק יז ןעק ןעמ -- ,רערט עניילק א
 ןאעקַא ןופ ןיורבעג טימ ךיז טגָארטעצ

 ןענָאנַאק ןוא ןקױּפ ןופ ּפעלק ןענעז סָאװ

 -- ? טנעה עדימ יײװצ ןופ גנַאלקּפָא ןגעקטנַא

 ןענָאפ עקידנעיװ ןופ דנעלב רעטַאלפ ןוא

 ?ךמעה ןופ לרענלָאק ןופ רעטיצפיוא ןגעקטנַא

 ,רע טייטש רעקידענכנ ַא טעב סנקנַארק םייב

 -- וזָארג עטצעל סָאד דלעפ ןיא יװ רעליטש א

 ,רעטיירדעגפיוא ןא ,רעקידלוש א טייטש רע

 .זָאלג א טנַאה ןיא ןטלַאהנײא םיוק ןעק סָאװ

 ןתנ ןַאמוינ סָאװ ,ךלימ טימ זָאלג סָאד

 ;| י י ג ןראפ ןעקנירטוצסיוא טָאה טלעפרַאפ

 -- ןסָאגרַאפ טינ ןּפָארט ןייק -- זָאלג עניילק סָאד

 ,ןײלַא ךיז ןופ טציא ץעװינ ןיא טנירעצ

 ? ןַאמוינ זיא סניוזא רעװ -- .ןַאמוינ ןתנ רָאנ

 -- ? רעװ ןוא סָאװ טינ ךייא ךיא לייצרעד סָאװרַאפ

 ,ןעמוק טינ יװ יײס קירוצ טעװ רע -- .עי ונ

 ,רעמ ןעמוק טינ קירוצ יװ ײס טעװ רע

 ןַאמוינ ןתנ א .ַאזַא שטנעמ ַא .עי ונ

 -- .רָאה עטויורקעגפיוא טימ גנוי רעביל ַא

 ןעמוקעג רעהַא רע זיא רָאי ןצכעז וצ

 .רָאא ןצפופ טצב לָאטיּפש ףא ןגעלעגּפָא ןוא

 ןכַאז ןליײצרעד ךייא רַאפ טנעקעג טלָאװ ךיא

 ,רַאװרַאפ ,רָאנ ,ןרָאי לגניא ענייז ןופ

 ,ןכַאמ טינ רָאלק ױזַא ךַאז ןייק םיא טעװ סע

 ,רָאי ןצפופ ןגעלעגּפָא זיא רע סָאװ סָאד יװ

 ,ןלָאמעג ףוג םעניד ןייז ךייא ראפ טלָאװ ךיא

 רָאלק ךיוא טרעו'ס רָאנ ,טכיזעג גולק ןייז ךיוא ןוא

 ןלָאהרעדיװ ןופ זיולב ןעזסיוא ןייז

 ,רָאי ןצפופ עלופ ןגעלעגּפַא זיא רע זא

 ןגיל ַאזַא ןופ רָאי ןצפופ יד ןיא ןוא

 -- ,לָאטיּפש רעװענעד ןופ לרעמיצ ןיא

 ,ןגיטש ןוא לעװש ןופ טײז רענעי ףֵא ,טלעװ יד

 ,לָאצ אזא ןשינעעשעג טכאמעגכרוד טָאה

 -- ןַאמונ -- רע טָאה ןשינעעשעג טלעװ טלַא וצ

 ,ןיד ךעלטכיל יװ טקערטשעגסיוא רעגניפ יד

 ןעמוקַאב ,ןעזעג ייז ךרוד קיטכיזכרוד ןוא

 ןיז ןסײװ א ןוא המשנ טלעװ עסייװ א

 לטצטש שימייה ןייז ךָאנ טפַאשקנעב ןייז טָאה רע

 : ץיװ טימ ןוא לכיײײמש טימ טגָאיעג ךיז ןופ

 ,לטצב ןייא ,טסַאּפשעג רֶע טָאה ,םוטעמוא זיא'ס --

 .ץיה רעביפ עבלעז יד םוטעמוא ןוא

 ,ןטלַאהַאב ץרַאה ןיא ,ךיז ןיא טיהעג טָאה רע

 -- ,רוד סוחי א ןופ ןײשּפָא ןלעה א

 ןטלַאטשעג םיורט -- רעפמעק ,רעריטרַאמ

 ,רָאװ רעלעה ןוא רעטקיביײארַאפ א ןופ

 רעטיירג א ןעװעג ןיוש ךָאד ןײלַא זיא רע

 ,ײר רעװַארב סרעפמעק ןיא ןיײגוצנײרַא

 ןטייק ןוא ןייּפ ךרוד טלעװ רעיײנ וצ טייג סָאװ

 ,ייז ןופ ךָאד רענייא זיא ןײלַא רע לייוו

 יעניד סעצײלּפ ענייז ףַא ,ןיילַא רע לייוו

 ,טיונ יא ,גרָאז יא טּפעלשעג טאהעג ןיוש טָאה

 ,האנש ןופ דנַאש ,גנוקירדרעטנוא ןופ דנַאש יא

 ,טיױט רעגנוה ןופ ענעמוקעגמוא רַאפ דנַאש יא

 רעטקילברַאפ-טּפאכרַאפ ַא לטעטש ןיא טגעלפ רע

 ,ריט הסיפת רעצרַאװש ןופ ןטערטּפָא טינ

 ףטקישראפ יד טימ סַאג ןייא שטָאכ ןייגטימ וצ

 ריביס רעקיבײא וצ שרַאמ רעייז ןיא
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 ,ןטײק הסיפת רַאפ גנוי וצ ןעװעג זיא רע

 ('ר ע ד רעקידנטױט רַאפ גנוי וצ טינ רָאנ
 ,ןטײװצ ןיא לָאטיּפש ןייא ןופ ןרעדנַאװ רַאפ
 .רעהַא זױה'קַאװיּפס ןיא ןעמוקנָא זיב

 ,רעטסגני רעד ןעװעג רע זיא זױהיקַאװיּפס יןא

 ; רוכב ןרָאװעג טייצ ןופ ףיול ןיא זיא ןוא

 - ,רעטסגנירג רעד ,רעטלדייאעגסיוא רעד -- ףוג ןייז

 ,רָאי ןצפופ טלַא ןגָארטעגכרוד טָאה

 טרעדײלשעג ךיז לָאמניא טינ -- טעב םוצ טדימשעג
 ,טנערבעגפיוא תומולח ןיא ןוא טסול ןיא

 ,טרעטיילעג טליפרעד ךיז טָאה רע ןענאװ זיב
 .טנעװ עליטש ענייז וצ טגָאזעג "טי, ןוא

 ; ןטײטַאב ךס ַא טקירדעגסױא טָאה עי רעד

 הצ לכײמש ךיא -- .טוג זיאס -- ןַא םענכ --

 ,ןטייז ריפ טָאה רעמיצ סָאד .ָאד זיא טלעװ יד

 הר זיא טלעװ ןופ טָאג רעד : טגָאז רעטקָאד ןוא

 ,רעטצנעפ ןגעקטנא טארוקַא ףיוא טייג ןוז יד

 דריט ןגעקטנַא טארוקא טייגרַאפ ןוז יד

 -עטסנעלק רעד גָאט רעד ןוא ,רעטסגנייל רעד גָאט רעד

 ,ריפ יד טנעװ יד םורַא זיירק ןלופ ןיא

 ,הענכה יא ,הואג יא :ךיוא טניימ עי רעד

 ,ט יי ז ר ע ג ע י טימ סײררעביא רעלופ ןוא

 ,ןהעש ןדרָאמ ןייא ןיא ןטלאה סָאװ ,יד טימ

 ,טיײצ יד דנַאנַאכָאנ ןשטניל סָאװ ,יד טימ

 ןעגנוזעגסיוא קילײה טרעװ טייצ ןופ דיל סָאד

 ;לוקרעבוט ןופ ךיירגינעק ןיא ָאד טשרע

 -- ןעגנול ןופ בעװעג ךעלרעמעק -- : ןטיילפ ךרוד

 ,לופ טמטטָאעגסיױא ןרעװ עטסניד ןדנוקעס

 ,ןפוג ןופ טלעװ טימ רָאנ טניימ סייררעביא רעד

 ;טסײג ןטמיורטעגסױא ןופ טלעװ טימ טינ רָאנ

 ,ןפור רע טוט ענעי -- רעריטראמ ףמַאק יד

 ,טזײרּפש ןוא טמטנ רע ,םיא ךיז טכוד ,ָא טָא ןוא

 ,רעטרעװ טרעטסילפ רע .ייז ןגעקטנַא טזײרּפש רע

 ; םורֲא יײז ןעמענ טפאשביל טימ טנעה יד

 רעטרעהרעד טינ א זומ רֶע .טרעװרַאפ --- .ןיינ רָאנ

 ,םוטש ןעלכיימש ןוא קירוצ ךיז ןגיײלרעדינַא

 .טכוזדניוש (*

 .ןעלכימש וצ ױזַא טוג זיא'ס .םוטש טלכיימש רע

 .סָאלשַא טימ לקנארש ַא .טלעװ עסיורג א

 ,ךעלכיב רַאּפ א לשיט ןפַא .לשיט א

 זלָאג ןוא שַאלּפ ַא ןוא רעטעמרעביפ א

 ,רעטסעװש עטוג ןייז -- .ןעּפ א .לרעגיײז ַא

 -- .טקישעג סָאד הנתמ א םיא טָאה יז

 ,עטסעפ טימ תויתוא טימ וירב ריא טביירש רע

 ,טקירד רע תויתוא יד ןעװ האנה טָאה רע

 -- ,לטעלברעפיצ סָאד טעלג רֶע -- ביל יז טָאה רע

 -- .ביל רערעמ ךָאנ םיא טָאה יז ןוא

 ,לטצלב א ריּפַאּפ טמענ רע -- .ָאד זיא ענייא ךַאנ ןוא

 .בירשעג קירעטיצ א ףיוא טרעמַא'ס ןוא

 .רעטסעװש ןייק טינ רָאנ .ָאד ןיא ענייא ךָאנ ,עי

 ; רָעמ סעּפע ךָאנ ןוא רעטסעװש א -- : טסייה סָאד

 -- ,רֶצ טסערּפ ןּפיל ענייז וצ ווירב ןטצעל ריא

 .רעמ ךָאנ ביל טָאה רע ןוא ,ביל םיא טָאה יז

 גנַאל ןיוש ריד ףא טראװ ךיא, -- : טביירש רע

 ,ןעמוק טסלָאז

 ,רעהא ןאב רעד טימ וטסמוק ןגרָאמ ןוא;;

 ,ןעמונעג ןעּפ יד ךיא בָאה לייא ןיא רַאּפרעד,;

 ,רעמ טינ רימ וצ םוק -- : ןסיװ ריד זָאל ןוא,

 ,ןעמוק טינ רימ וצ רעמ לָאמנייק טסלָאז,

 ' ,עידַא רימ ןגָאז וצ טינ וליפא,

 ,ןעמוג ןייד ןופ רעטנורַא סייר ןעמָאנ ןיימ,

 .עי ןײמ טגָאזעג טיוט םוצ ןיוש בָאה ךיא לייוװ,

 .רזוג ןיב'כ .גָאזרַאפ ךיא .ךימ סעגרַאפ

 ,ןייצ עניימ עלַא ןעמַאזוצ קירד ךיא,
 ,רעזיב טימ ריד וצ דייר ךיא זַא ,טינ טניימ סָאד,

 .ןייבעג ןיימ ןיא טגניז טייקדלימ א טרעקַארּפ,

 ןסיירעצ ךיא ףראד רַאפרעד ,ביל ךיד בָאה ךיא;

 ווצ רימ וצ ךיד טדניב סָאװ ,דנוב ןדעיא,

 ןזײרּפש ןענעק טסלָאמַאד רעלענש לעװ ךיא -ןוא,

 .ואװַא רָאלק ןיוש סייװ ךיא טגיל סָאװ ,ליצ םוצ,

 עטריצַאביײנש סיקאר יד ןופ סנסופוצ,

 - ג טצמכ רעשידניק .א ,למלוע תיב אזא,

 ,עטרירעג'טינ א ,ערעביוז ַא דרע א.

 ,טאלב גנילירפ א יװ ,עקידבוט'םוי א דרע א;
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 ןרָאי ,ןרָאא ןיוש ךיז טימ ךיז לגנַאר ךיא,

 ; סולשַאב םעד טָא ןעמעננָא ןענעק וצ;

 ןרָאװעג ןיב'כ ליײװ טינ ,טציא ןָא םיא םענ ךיא,

 יזומ'כ לײװ רַאפרעד רָאנ ,רעקרַאטש ןימ אזא;

 ,ןדײל ןוא ןייּפ ןופ שינעפיט ןיא קוק ךיא,

 :קעד עמַאס םוצ ןײגרעטנורַא ףרַאד'כ ןוא,

 ןטײלגַאב ךימ ןעמוק ןופ ךיד ךיא טיהרַאפ,

 יקעװַא קירוצ ןוא ןזָאלרעביא ךימ ךָאנרעד,

 .רעסיורג רעד טלעװ רערָאג רעד טסרעהעג .גנוי טסיב,

 -- ! סָאמ רעלופ טימ ץלַא ןופ םענ ןוא ,בעל יג,

 רעסייה טפַאשביל ןופ ריד ןסורג ןקיש סע,

 ,",זָאלג ןיימ ,ןעּפ ןיימ ,לרעגייז ןיימ ,שַאלפ ןיימ,

 .ןעמוקעגניירא סריונ יד .גנולק ַא .טּפעלקראפ

 -- .ןיוש לװירב סָאד קעװַא טקיש ,ךייא טעב ךיא --

 -- ןַאמוינ ןתנ וצ טוג קידנעטש זיא סריונ יד

 .ןײג ךיז ריט םוצ טזָאל ןוא וירב סָאד טמענ יז

 ,ןטרַאװ טינ ףראד ןעמ ,ןיינ ,ָא -- ! טרַאװ עגר א, --

 "---- .קעװַא טקיש ,ךייא טעב ךיא .יוזַא טוג זיא'ס

 ןטרַאּפשעצ זדלַאה סנַאמוינ ןופ --- .ָאטינ סריונ יד

 יקעד רעסייװ סנשיק ףַא סטיור ןעמָארטש טמענ

 .לקעלג ןופ ףור ףֵא קירוצ ָאד זיא סריונ יד

 םעד ּפָא טלעטש ,ףליה םיא טגנערב יז

 ,טולב ןופ ץרוטש

 .לץעטש ַא -- טנַאה א .טײרּפשעצ טנעה יד .טגיל רע

 .טור לכיימש רעטוג א ליומ ןפַא רָאנ

 ,רעכיז : טרעפטנע יז -- ? טקישעגקעװַא : טגערפ רע

 .טגיל רֶע ,טגלָאפ רע -- .רעמ ,רעביל ,טינ דייר רָאנ

 ,רעכיג ,רעכיג גנולצולּפ ןעיירד ךיז טמענ ץלַא

 .טגיוװעצ ּפָארַא ףיורא עקלדיוה ַא יװ ןוא

 .רעגנירג טמעטָא רֶע .ּפָא ךיז טלעטש ןעדיוה סָאד

 : ןייא םיא טקעד טייקכעלרעטסעװש טימ סריונ יד

 ,רעגניפ עסייה טימ ּפָאק ןרעביא םיא טעלג יז

 .ןײרַא גנול ןיא רירַאב ריא טמעטָא רע

 .טלמערד רע טייקילעז ןיא .סױרַא טייג יז

 ,טנַאװ ןיא טכיל א טעז רע -- : ךיז טמולח םיא

 טגנירּפש ןוא טצנַאט ,ךיז טגעװאב טכיל סָאד

 ;טלמעלפעצ

 ! טנַאה 'רענעמ עקידרעדָא ןַא רָאג זיאס -- : עז ןוא

 ,ןןכש ןופ טנַאה יד טכייליפ -- ? טנַאה:רענעמ א

 -- ! טצָאּפ רעשידיא רעד -- ,טנַאװ רעביא ןופ

 ןכָארקעגכרודַא טנאה זיא ױזַא יװ רָאנ

 -- ? טעב ןייז ןיוש יז טגנַאלרעד טָא ןוא ,טנַאװ ךרוד

 ןגיל טינ ליװ -- ,ןכש רעד שטנעמ רעגדָאמ ַא

 ; לעצ ַא ןיא יװ םורַא ךיז טרעדיילש רע

 ,ןוגנ א ןופ לוגלג א ךיז ןיא טגָארט רע

 -- -- .לעװש קיטולב א ףַא ןוקית ַא טכוז ןוא

 ,ןטכענ םיא קידנכוזַאב ,טָאה ןכש רעד

 ; טױט סעזָאניּפש ןוא סעניײה ןופ טדערעג

 ןטכעלפנעמאזוצ טנַאה ןייז טינ טציא טמוק יצ

 ? טײק רעדנואװ ןייא ןיא עלַא ןופ טיוט םעד

 ,ןסיװרעד וצ ךיז ןעװעג םיא זיא טוג ,ָא

 ,טכַא ןרָאי ןגעלעג זיא ענייה זַא

 ,ןסילשרַאפ טינ ןגיוא יד טפמעקעג קרַאטש ןוא

 .טכַאמעגוצ ייז טרָאפ טָאה רֶע ןענַאװ זיב

 ,ןרעה וצ ןעװעג םיא זיא טוג רעמ ךָאנ ןוא

 ,קנַארק ןגעלעג זיא עזָאניּפש ךיוא זַא

 ןרעװ לָאז ןײלַא טיוט רעד ,טריפעגסיוא ןוא

 .קנאדעג סטָאג ןופ גנולארטשסיוא:טפאשביל ַא

 : רעטיצ רעכעלרעדנואװ ןימ אזא -- ,עז ןוא

 -- } טַאטשלדע דוד ךָאד טגיל רעװנעד ןיא

 רעטירד ַא ןייז עזָאניּפש ןוא ענייה וצ

 ? טַאהעג ןעד היכז א ןעװ ןיוש רעװ טָאה

 ,הזעה ןימ אזא -- .ףיוא רעדיװ טלריימש רע

 (טעב ןופ גערב םוצ לַאפ א טיג רו

 ,עוָאניּפש ןכעלטעג םוצ ךיז ןכיילג וצ

 .טעָאּפ ןשיטנַאמָאר םעד ענייה וצ

 רעמיטניא טײקמערַאװ טימ רעבָא רַאפרעד

 -- .טכיזעג סטַאטשלעדע דוד םיא טטירגאב

 רעמיצ ןופ טנעװ יד ףַא רעדיװ זיא טָא ןוא

 : טכידעג א טנכייצ יז -- .טנַאה יד .טנַאה יד

 ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעװ ,טניירפ עטוג א, --

 ,ןָאפ עטיור יד רימ רבק םוצ וצ טגָארט

 ,ןברַאפ עלעה יד טימ ןַאפ עטיור יד

 " -- .ןַאמסטעברא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב
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 ,יאדוא טוג ןיא טיוט ןרַאפ ןעגניז וצ --;

 ; טרעשַאב טינ זיא ,טסעז וד ,סנױזַא רימ רָאנ

 אדארָאלַאק ןופ דרע זַא ,טרעשאב עי רָאנ

 .דרע ןגייא ןרעװ לָאז ,טלָאּפ ,ריד ךרוד

 ,ןברַאטש לצװ ךיא ןעװ ,טניירפ עטוג ,ַא

 --"ןָאפ עטיור יד רבק | י י מ וצ ךיוא טגָארט

 ןבראש ןופ רירֲאב טליפ גנולצולּפ ןאמוינ ןוא

 .ןָאצ ףא ןָאצ ןופ טיורש עקידלקייּפ ןוא

 לגרָאג א ךיז סעּפע טיג זדלַאה סנאמיונ ןיא

 -- גנולש א טימ רעטנורא קירוצ טלאפ ןוא

 ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא טָאה ױזַא

 ,גנורעדנאו עטצעל סנַאמיױנ ןביוהעגנָא ךיז

 ןאמוינ ססוג רעד .ךיא ןיב סָאד -- ןכש רעד

 טדימשעגוצ ןצנַאגניא ,ךימ טָאה טּפַאכרַאפ

 ןעמוק טגעלפ גָאט רָאנ יװ .םענייז רעמיצ םוצ

 ,טירט סעסריונ רעד ןטיהּפָא ןיוש ךיא געלפ

 ןטרַאװרעד םיוק ךיז ,סורג א ןעמענּפָא וצ

 -- .ָאד ךָאנ זיא רֶע : גָאזעגיײברַאפ ריא ףַא

 .רעטרַאצ ,רעמַאזקרעמפיוא קידנעטש רעד ,לוק ריא

 .העש רעירפ ןיא רזג טימ ןכליהּפָא טגעלפ

 ,עטלייצעג ןענעז געט יד : ןעװעג רָאלק זיא'ס

 ; ףיוא טמוק העש עטצעל יד ןיוש רשפא ןוא

 ץטלייװרעדסיוא ,עכעלרעדנואו תוחכ רָאנ

 ףוג סנַאמױנ וצ ןעמָארטשוצ ןגעלפ ץעגרע ןופ

 ,ןעמערב יד ביוה א טוט רֶע .וצ ןעמָארטש יז

 ןייש ַא סיוא ךיז טגײל ןּפיל עדייב ףַא

 ןעמענרַאפ טוט טפַאשגולק ַא טכיזעג ץנַאג סָאד

 .ןיירא טמוק םעטָא רעיינ ַא גנול ןיא

 ,ןריט ןופ ןּפַאלקוצ סָאד טרעה ןוא טגיל רע

 ; ןייש ןגרָאמירפ ןופ ןלַארטש יד טלייצ ןוא

 ,ןרילרַאפ טינ ןייזטסואװַאב'ס : סנייא רָאנ ליװ רע

 .ןייז רעקידרעפָאה א ףוס עמַאס זיב

 ,רעבירא םיא וצ לעװש םעד טערט ךיא רָאנ יװ

 ,ַָאלַאה : טגָאז ןוא ךיילג רע טריּפשרעד יוזַא

 ,רובג ַא טנייה ןיב, -- : ייברעד וצ טלכיימש ןוא

 ,העש עטצעל יד ןַאּפש א ףא ןסיוטשעגקירוצ,

 ,ןדייר וצ טוג .ןדייר ןופ ּפָא ךימ טלאה טינ;

 ; טונימ רעד ןיא ןײלַא ךיז ןרעה וצ,

 ,ןדייש ךיז ףרַאד ןעמ ,ןענעגעז ךיז ףרַאד ןעמ;;

 .טוג טעכיוא זיא גנונעגעזעג ןָא רשפא ןוא;

 : ןּפַאכרַאפ טוט ןרַאפ סָאװ טָא ךָאנ ליװ ךיא;

 = ו ג | ג 9 וו ן ט כ ַא ר ט ןכרַאמ עלָא טימ,

 ןּפאלק סָאד ןײצ ענעגיא ןופ ןרעדנואװַאב;

 .ףױרַא םערבנרעטש ַא ןופ ןסקאװ סָאד;

 ! רעגניפ א טניימ סָאװ ,טינ ךָאד טסײװ רענייק ,ָא,

 ; זיא לגָאנ א ךעלרעדנואו יװ ,טעז ,ָא;

 ,רעגנילש ןופ סנ רעד ודלַאה ןיא זיא סע סיורג יװ;

 ! סיפ ןופ ןייװעג'ס ןיא קיביײא יװ ,טרעה ,ןוא;;

 רעדילג סנשטנעמ פלא ןופ : ךאז ענדָאמ א;

 ,ןייװעג ןיא קידנעטש ןעייגרַאפ סיפ יד;

 -- { רעדימ ןוא דימ ןרעװ ייז ,טלַאק ןרעװ יז,

 -- - ?ןיײג ןענַאד ןופ ךיא לעװ ןיהואװ ,טגָאז ונ,

 ןענעק וצ יבַא ,ץלא ןבעגעגּפָא טלָאװ'כ;

 ,העש ןייא שטָאכ ןציז רעטכיילגעגסיוא ןַא;

 ןענעענרעד ליטש ךיז טיוט םעד ןעז וצ ידכ,

 ,ָאטינ טוט ןייק זיא'ס : קיאור ןגָאז ןוא;,

 ?ןעמעװ וצ ןבעגקעװַא ךיא ןעק סָאװ רָאנ;

 ; רָאלק ךָאד טסײװ ריא געמרַאפ ןיימ ןופ םוכס רעד ;

 ןעמענ ךָאנ טנייה -- ,ךייא טעב ךיא ,ןגעווטסעדנופ ,

 .רָאּפ א ךעלעכאז ענײמ רעמיצ ןיא ךיז וצ

 -- .רעטסעװש ןיימ ּפָא טקיש ןעּפ ןוא לרעגייז סָאד,

 .סָארדרָאפ א יאדוא -- .רעמ ךימ ןעז טינ טעװ יז,

 -- .רעסעב רשפא ןוא .ױזַא טוג רשפא ןוא;

 זָאלג ןוא ךוב סָאד קעװַא ךיא קנייש ךייא ןוא,

 ךעלקערש טרעטיצ רע ,עז -- : אמתסמ טכַארט ריא;,

 --.ןיינ זַא ,טביולג ןוא ,ךייא ךיא גָאז ; ןברַאטש וצ,

 ,ךעלקערב עניילק יד רימ ןענעז רעייט שטָאכ;

 ןיצ עטַאז סנבעל ןופ וצ רימ טלאפ'ס סָאװ;;

 ,ןעור לעװ'כ .ןעלמערדנייא לעו'כ .דימ ןיב;

 ; טכיועג קירעיורט סרעטסעװש ןיימ ןעז לעוװ'כ

 ןעילג'ס יװ ביוש ןיא טקוק ,עלייװרעד ,ריא ןוא;

 ,"טכיל ןקידרעבליז ןיא גרעב יקאר יד,
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 ןביוש יד וצ םוא ּפָאק םעד ןײלַא טרעק רע

 ,טנַאקרעד םיא ןבָאה יײז .גרעב יד טעז רע

 ,ןביוהעג ּפעק עסיײװ טימ גרעב יקַאר יד

 .טנעָאנ ױזַא ןרעװ ייז ,ןָא ייז ריר שטָאכ

 ,ןעײנש עלעה ןיא טצוּפעגסױא ןפעייטש ייז

 ,טײק רעכעלרעדירב ןיא טדימשעגפיונוצ

 ,ןעייװ ןציּפש רעביא ןעלגילפ עטיור ןוא

 ,טיינשרַאפ ,ןײלַא קידרעבליז ןרעװ ןוא

 -- ,רעבירַא ךיז ןגיוב ןציּפש עטסכעה יד

 ,סיר ַא טייק יד יײז ןביג ,ךיז טכוד ,טָא

 רעבירג ,ןלַאט רעביא ןענַאּפש ןעמענ ןוא

 ,סיפ עקידתישארב עקיליײמ טימ

 .םיא טיה ךיא .ץיז ךיא ,ןייא טלמערד רע

 -- .תוהמ ץנַאג ןייז ךיז ןיא ןיירַא םענ ךיא

 ,םעטָא ןייז ךיז טמערוטשעצ ּפָארַא -- ףױרַא

 .סולפ רעטזיורבעגפיוא יװ ךיז טעילַאװכעצ

 ןעלקאװ ךיז טנעװ עלא .ךיז טפרַאװ רעּפרעק ןייז

 טדניצ ןוז-גָאט ,סעבמאד עקידנצַאלּפ יו

 ,ןעלקַאפ פקידרעייפ-טיור ביוש וצ ביוש ןופ

 ,טניװ לבריו ןיא םורַא ךיז טרעדיילש ןוא

 ןפיילש סנַאמינ ןופ .ךָאנ טזָאל טניװ לבריװ רעד

 הײװנּפָארט ןעניר טמענ סייוש רעטלַאק א

 ןפייר עטסַאפעגמורא ייוװצ עיולב ןוא

 .סיורא ףראש ןטפערט ןגיוא יד םורַא

 .ןעגנולשראפ ןיילא רֶעװ ךיא .טיה ךיא .ץיז ךיא

 ,ןייּפ ןופ ךוס ןיא ןײלַא טזיילעגפיוא רעװ'כ

 ןעגנול ןופ גנוכױהסױרַא ןעעז ןופ דוס ןיא

 ,ןיירא ןוז ןיא רענעפָא ךרוד ביוש ךרוד

 .ףגיא פדיב טגימ טימ רָאלק סע עז ךיא

 ,ךיוה םעד טָא ןופ לייט א ןיילא רעװ ךיא

 ,ןגיוצרַאפ טוה א טימ יװ טרעװ רעמיצ סָאד

 ,ךיור ןוא שינענערב טימ טליפעגנָא ןוא

 ,ןעקנופ טימ טצירּפש םעטַא ןייז ,טמַאלפ םעטָא ןייז

 ; םיוש ךעלועלב ןדיז ןעמענ ןּפיל ףָא

 .ןעקנוזרַאפ טצלּפ"רעה-ןיה ןיא ,ףוג רעצנַאג ןייז

 ,םױב א דלאװ ןטימ ןיא יװ ןענערב טמענ

 ,רעמיוב עלַא ןענערב סע .טנערב םיוב ןייא טינ

 ; םַאלּפ ןיא לָאטיּפש ץנַאג טרעװ טּפַאכעגמורַא

 ,רמוש ןייק ,רעמ ןכש ןייק טינ ןיב ךיא ןוא

 .םי רעייפ ןופ לײט א ,רע יװ ,ךיוא רָאנ

 ,ןטנעיצַאּפ םינכש יד ,יײז טלַא ןוא

 ,ץרוטש ןיא ןוא םערוטש ןיא ןרעקַאלפ יז

 ןטנעקרעד טיוט םוצ גנאזעג סָאד ןעגניז ןוא

 ,ץרוק רעטרעװ -- ןטלַאהעגניא רעטרעװ טימ

 ,ןכאלפ ןרעװ ןציּפש ןופ לָאמַאטימ ןוא

 ; ךיור ןצראוש רעטנוא ןעילט סיקַאר יד

 ,ןכַארק יד ליטש ןרעװ סע .סיוא -- ןעמַאלפ יד

 .ךיוא -- ןַאמ וינ ןוא ,ךיז ןשעל סיקַאר יד

 ,לּפַאצ א טיג רע : טעשעג לָאמַאכָאנ ןוא

 : ףיױא טלכײמש ןוא ףיוא טעמכ ךיז טצעז רע

 ןּפַאכרַאפ ליװ ךיא ,סריונ יד טפור ,ךייא טעב ךיא

 .ףוג ןיימ שירפ ןָאטנָא ןוא ןשַאװמורא

 .רעביל ןַאמיונ ןיימ ,ָאלַאה : טמוק יז סריונ יד

 ; ןייבעג ןייז םיא טשַאװ ןוא ,סיוא םיא טוט יז

 ,רעביא םיא טרעק יז ,טײז א ףא םיא טגייל יז

 ,ןייצ יד ןוא לגענ יד םיא טקינייר ןוא

 ןּפיר ערַאטש רעביא ךיז טסיגעצ ןוז יד

 .ּפָא טגנירּפש ןוז יד -- ,ינק עקידנרָאד ןוא

 ןּפיל עקידנשוק יװ ,סריונ ןופ טנעה רָאנ

 ,ּפָאק ןיב סופ ןופ ךרוד םירבא עלַא ןעמענ יז

 ,לפוצ ןַא טדָאב םַאבײה א יװ ,םיא טשַאװ יז

 ; טכַארטרעטומ ןופ םענעמוקעגסורַא טשרע ןא

 ,לפיילש ףא טדניברַאפ ,דמעה ַא ןָא םיא טוט יז

 .טכַאמעג יײנ ףַא ,סײװ סיוא טעב יד טײרּפש ןוא

 .ךעליײל ןטימ םיא טקעדרַאפ ,סיוא םיא טיצ יז

 -- .,קנַארטעג ַא ןּפיל יד וצ םיא טגנאלרעד

 ,ךלמ א ןעװעג זיא לָאמא : טסַאּפש ןַאמוינ ןוא

 .גנַאל רעײז ,רעייז ,רעייז טגיניקעג

 רעגניפ ןטימ םיא טזייװ ,ךיז טכַאלעצ סריונ יד

 -- רע ןוא .סיורַא טייג ,ןדייר טינ לָאז רע

 ,רעגנירג א ,רענעטכיולעצ א ,רעטמיורעגפיוא ןָא

 ,רעהַא טמוק ,ךייא טעב'כ ,רעטוג ןכש : טגָאז
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 -- ,עטמעלקעגפיוא ןא טנַאה ַא סיוא רימ טקערטש רע

 -- { ןעּפ יד ,לרעגייז סָאד טלַאה רע -- עז ךיא

 סע טמענ ,ךייא טעב ךיא ,ךייא רַאפ טיירגעגוצ בָאה,

 ."ןעשעג סָאװ סעּפע רעכיז טעװ טנייה לייװ;

 ,בוט'םוי ברע טימ םיא ןופ טיײװעג טָאה סע

 -- ינק יד ןָאטעג ךָארב ַא ךיז ןבָאה רימ רָאנ

 ,ןָאטנָא םיא רעצ ןעניימ סע טלָאװ -- ןעמענ טינ

 יצ ַא ןָאטעג טנַאה ןימ קערש ןיא בָאה'כ ןוא

 ,רעטנַאלּפ ןיא טיירדרַאפ ךיז טנַאה ןייז טָאה ָאד רָאנ
 : גָאז א ןָאטעג ןייצ יד ךרוד טָאה רע ןוא

 ?ריא טגָאז סָאװ ,ַאה ,ןבעג סָאד ךייא ןגרָאמ ליוו'כ
 -- -- .גָאט ַא ךָאנ ָאד רימ ייב סע ןגיל לָאז

 ,ןרָאלרַאפ טגָאזעג ךיא בָאה ,סיװעג ,סיוװעג --
 ?טסײה סָאװ ,ךייא ייב גָאט ַא יװ ךָאנ רעמ ןגיל לָאז
 ,ןרָאצ רָאנ טקעװעגפיוא ןבָאה רעטרעװ עניימ רָאנ
 .טסײרט רעשלַאפ טימ יז ןופ טײװעג טָאה'ס לייװ

 ,ןענערב ןעמונעג םיא ןבָאה ןגיוא יד

 : גָאלש א ןָאטעג טואװ טימ יײז ןופ טהָא'ס ןוא

 ןענעק וצ ךיז ןיא ץלָאטש ךָאנ גונעג ןיב ךיא ---;

 גָאט א ךָאנ -- : הבדנ ןייק ןעלטעב טינע

 ? ןגיל -- ריא טנײמ סָאװ ? רעמ -- ריא טניימ סָאװ;
 "-- --+ רָעװש רימ זיא ןברַאטש זַא ,ריא טנכער יצ;
 ,ןגיװרַאפ ,ןליטשנייא םיא דיר עניימ עלא ןוא

 .רעמ ךָאנ ץלָאטש ןייז טציירעגפיוא ןבָאה יז

 ,ןעמוקעג ךיז וצ קירוצ רֶע זיא ךיילג רָאנ

 -- ,טיגראפ ,טעב ךיא ,, : טגָאזעג שירעדניק ןוא

 ןַאמוינ זַא ,ךייא ייב ןורכז ןיא ןביילב לָאז;

 .טיהרַאפ עי ךָאד ץלָאטש ןייז טיוט ןרַאפ טָאה,

 ןײז זיב טינ רימ ףֵא טעװ ,ךיא ףָאה ,עזָאניּפש ,

 ; ןײרַא ץרַאה ןיא טציא סעכ ַא ןזָאלוצ רַאפ

 ,ןײז סיורג ןעק ,רֶע יװ ,טיוט ןרַאפ רעדעי טינ,

 .ןייז רעדעי ןעק קידרעטיול ןוא ןייר רָאנ;

 ,ןכַאז יד רימ ןופ וצ עקַאט טמענ טציא ןוא;

 : ךס א טציא טנימ ייז ןופ ןדניבּפָא ךיז,

 ,ןכַאמרַאפ טינ ענײמ ןגיוא יד לעװ ךיא,

 .ךַאז רעטסדנימ ןופ יירפ טינ רעװ'כ ןענַאװ זיב;,

 ,ןגָאז ריא טלָאז -- רעטסעװש ןיײמ -- ריא ןוא;

 ,ןייר ןדָאבעגסױא ךימ טנייה טָאה סריונ זַא;

 ,ןגָאװצרַאפ ןעװעג ןענעז רָאה עניימ זַא;

 ,ןייצ יד ןוא לגענ עניימ רעביוז ןוא,

 ,ןטילעג טינ ןבראטש םייב בָאה ךיא זַא ןוא;

 רָאלק ןגיא טימ ןעזעג בָאה ךיא זַא ןוא;

 ,ןטימ ןטכער ןפַא למיה ןיא ןוז יד;

 י-- .,רָאװ טלעה עסייװ זיא ןעװעג ץלַא ןוא,

 ןטלַאהעג ןעּפ ןוא לרעגייז סָאד בָאה ךיא

 טגָארט'ס יװ ,טקוקעגוצ ןוא ,טנעה עניימ ןיא

 ,ןטלַארטשעצ גָאט ןיא ךיז םעטָא רעטצעל ַא

 -- .טגָאי סע ,טגָאי סע ,טגָאי סע -- לרעזייו'ס ןוא

 ,לביטש הרהט רעװנעד ןיא ןַאמ ןעצ ,ןיינ 1

 ,בורג רעטקעדענּפָא ייב ןַאמ ןעצ ,ןיינ

 -- ,ןבירשעגפיוא רעמונ א טימ לטערב

 .בוטש עיינ סנַאמוינ טציא ןייז טעװ סָאד טָא

 ןאֵא

 ,הבצמ סטַאטשלדע טימ טפַאשהנכש ןיא
 ;ןעצ ןענַאּפש ַא טײװ טינ ,ײר רעבלעז ןיא
 ,רבק סנַאמוינ ןטָאשרַאפ ןוא ןטָאשעג טָאה ןעמ
 ףעװעג ןײלַא ייברעד ךיוא .ןיב ךיא ןוא

 טרעמאלקעג ךיז טָאה ייברעד גיוא סָאד

 ,טינַארג ןשמלוע תיב סטַאטשלדע ןָא

 ,טרעמַאהעגסױא זיא ּפָאק ןייז טינַארג םעד ףַא

 : ךיל 'האוצ עדנטיילגַאב ןייז ןוא

 ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעװ ,טניירפ רעטוג ,ָא;

 ןַאפ עטר יד רבק םוצ וצ גָארט;

 ,ןברַאפ עלעה יד טימ ןָאפ עטיור יד;

 "- . .ןַאמסטעברא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב,;

 ,רעביא ץלַא טזָאל ןעמ .קעװא ךָאנרעד טייג ןעמ
 ,טינַארג טלַא םעד ןוא רבק ןגנוי םעד
 ,רעביפ ןופ ךיירגינעק ןיא קירוצ טייג ןעמ
 ,טימ ייג ךיא ןוא גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 ןעזעג ןעװ טָאה גָאט 'רעדנואװ ןימ ַאזַא

 ןעצ יד ,ןיינ יד רעעזלעה יד ץוחא

 ,רעװנעד ןופ גרעב"קַאר יד ןופ סגסופוצ
 ן 9 ז ע ג ט י ג ג נו א ע ז ַא ז ַא רענייק טָאה

 ; רו
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 = / י ג ָא ל ָא ט 1

 בוט יכ

 ,הילת ַא ןלָאמעג ןוא טנווייל ַא ייב ןענַאטשעג זיא רעלָאמ ַא

 ,ףוג םעניד ַא ןלָאמעגוצ הילת רעד וצ ךָאנרעד ןוא

 ןעילפ ןיא טלַאה סָאװ ,לגיופ-רעייפ ַא ,ףוג ןרעביא ,ןביוא ןוא

 .ףױרַא-ףיױרַא לבָאנש ןטימ סנקלָאװ עקיטכיזכרוד וצ

 ןעמונרַאפ קינייוװ-קינייוװ ךיז רעלָאמ רעד טָאה ףוג ןטימ

 ;יײז טימ קיטרַאפ ןוא ,ךירטש ַא -- טנַאה ַא ,סופ ַא

 ןעמורַא עטייוו יד וצ ןבעגעגּפָא רע טָאה טפַארק עצנַאג ןייז

 .ייווצ יד לגילפ יד ןופ ןציּפש עקידרעייפ יד וצ ןוא

 ןטיבעג -- טשימעג ברַאפ ַא ךָאנ ברַאפ ַא -- .לבָאנש םוצ ןוא

 ,ףֹרַאש ןוא טלַאק ןטָאש ןיא ןעגנַאהעג זיא ףוג רעד

 ,ןטילעג רעדנוזַאב ןוא ,טרַאװעג רעלָאמ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא

 .ףרַאד ןעמ יװ לענש ױזַא טינ ןעמוק סעיניל עטרַאגעג יד סָאװ

 ,ןברַאפ עקיטכיר יד ןיא ןעמוקעג עטרַאגעג סָאד זיא ףוס םוצ

 .טולב ןתמא ןטימ טפירטעג טָאה לגילפ ןציּפש יד ןופ

 ,ןברַאטש םענעגייא ןרַאפ יו טרעווילגרַאפ ןענַאטשעג זיא רעלָאמ רעד

 .טוג זיא סע :טגָאזעג ןוא דליב ןפַא טקוקעג ןוא ,טקוקעג ןוא
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 ןיּפַאל .ב



 1909 ןיא ע
 אי

 1907 ר

 א

 ִא

* 

 ,זיירק

 ַאל .ב

 ֹק עג

 א

 + קיר ףטמא ןיא ועמו

 נב

 ורד וצ ןביי העננ
 ֹס

 רעדיל ! ֹק

 רענר

 ןיא

 ארנ ,ססיוו א לֶא וו ייב ףר ד ַא ןיא 8 9 רֶא י ןיא ןרָאב ענ -- ןי 9

 ג



 טרָאװ ןופ עימעכלַא יד

 ,לייה רענעגייא ןיא ךיז טרַאּפשרַאפ בָאה
 .טרָאװ ןופ עימעכלַא יד טכוזעג ןוא
 ,טליטעצ רעטרעוװו יד ןעמָאטַא ןיא
 .טרָאּפעג םינימ ןיא ייז ךָאנרעד ןוא

 טפול רעד ןיא בױטשעג-ןעמָאטַא טָאה
 ,םומַָאס-רבדמ ַא יװ טלייזעג ךיז
 ,ףוג ַא ןגָארקעג טָאה טרָאװ סָאד זיב
 .ןוז רעקינערב ןופ --- רעייפ םעד ןוא

 ,ײרּפשעגךעקנופ ַא טימ לייה ןיימ טכייל

 ;טגיילעגסיוא טָארד קידעבעל טימ יו

 -- .ייװ םענעירשעג לָאמנייק ךָאנ ןופ

 .גױא ןטעקַאנ טימ ןוורענ ןקוצ

 טרָאװו םענעריובעג ןדעי ןופ ןוא

 -- ,טפול רעד ןיא שיורעג רעדנַא ןַא טרעוו

 ,טרָאלקעג קיניײוװ ךָאנ ןענעז סָאװ ,יד

 .טװאורּפעגסױא לָאמַארעדיװ ןרעוו

 ,לַארטש רעקיברַאפליפ ַא -- טילג ָאטָא
 .טונימ עצרוק יד -- ךיז טליײַא ָאטָא

 ,טלַאטשעגרךטָאש ןייז טימ --- טרָאװ רעדעי

 !טולב ןופ ילגפיוא םייב -- רעייפ רעטיור

 ךרע עמַאמ יד סנעמעלַא זיא'ס

 --טעשעג ןוא ,תמא טרעװ טרָאװ ןעוו

 ,סנ ןופ טייקיטכיל וטסליפרעד

 ,טעבעג טסיזמוא רעמ טינ -- דייר זיא

 ! טסעמרַאפ ןייק זיא סיורג וצ סינ ןוא

 ,טרעגַאב שטנעמ סָאװ ,ןעשעג ץלַא ןָאק'ס
 .טַאט וצ ףױא ךיז טבױה -- גנואוט ןוא
 -- .דרע עמַאמ יד ,סנעמעלַא זיא'ס
 !טַאז ןכַאמ ןדעי ףרַאד יז ןוא

 ,טרָאלקעג טרעטַאלפ ,רעקיכַאל --- ןבעל

 ,טיירב רעקילַאװכ ןיא ךיז טציילפעצ --- םי

 ,דרָאמ ייב רעטקוצרַאפ ַא יירשעג ַא

 ,טיוט ייב טײקליטש ענעקשַארומ ַא

 ,םייל רעקידורג טינ זיא טרָאװ סָאד עז'כ

 ;טענקעג רעגניפ רעטנוא טכַאוװרעד סָאװ

 ,ןיילַא רעפַאשַאב םעד טפַאשַאב טרָאװ

 --.טדער סע סָאװ ,םעד קידעבעל טכַאמ ןוא

 ,םַאצ רענעגייא ןימ רעביא ךימ טסקאוו

 ---גנַאלרַאפ ןיימ טגייטשרעביא--ןעשעג סָאד

 ,םַאטש ןטשרערוא ןייז ייב טרָאװ סָאד-- ןעז

 .קנַאדעג ןטכַאװרעד ןופ גנַאג ןרעה

 ,טדערעג לָאמנייק ךָאנ --- רעטרעוװו עטשרע
 ;טירט ענעבירשרַאפ טינ -- יינש ףַא יװ
 -- ,טעלעקס ןליוה ןייז ןיא --- טרָאװ רעדעי
 !טילבעג ןרַאפ ךָאנ ץנַאלפדליו ַא יו

 ,סױרַא דלַאװרוא ןופ יוװ ,טקניטסניא טימ

 ,דלעפ ןשלדיימ ףַא ךָאנ טרָאװ סָאד טזיײרּפש

 ,טזױלבטנַא טרעוו טפַארק ןייז ןעוו ,םָאטַא יו

 !טלעו יד ןעלסיירטעצ וצ טירג רע ןיא

 טסעּפרַאפ סטָאה זָארגידליוו יוװ ,דייר רָאנ

 ,גנַאלרַאפ ןופ ןטרָאג םענייר םעד

 שטנעמ םעד ביוטשירעטרעוו ןוא

 .גנַאפעג טקוצרַאפ ריא היח יוװ

 ,טסערפעצ

 םַאל עטסייו יד --- טייקיטכערעג

 -- .ףָאש סעדַאטסירעטרעװ עלַא ןופ

 ,טמַאצרַאפ טױלּפ קיכעטש ַא טימ זיא

 .טפָארטשַאב יײרשעגןייּפ ריא רַאפ טרעוו

 ,סנ רעד טגיל רעטרעוו ןופ ּפמוז ןיא

 .ףוג ןייז וצ רעטסדימשעגוצ ַא

 ,טסעמרַאפ רעד רעכעה ןגייטש סטעוו'ס

 !ףור רעד ןייז טקיטייצעג טצוו'ס ןעוו
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 יוטש

 יד ןופ קורד םעד רימ ביגרַאפ

 םש רעד

 טלּפַאלּפעגסיױא לָאמ ליפ טינ בָאה ךיא יצ ,סייוו רעוו
 ?ץיה ןופ סעגר ענעטלָאשרַאט ןיא םש םעד

 ,לּפַאצרַאװש ןיימ טליהרַאּפ ןעמַאלפ ןבָאה טפָא לײוו

 ,טילבעצ למיה רעד ךיז גיוא ןיימ ןיא טָאה'ס ןוא

 -- עירילעד יצ ,רָאװ ןטַא ןעוועג סע זיא יצ
 .ןעשעג זיא טָאג רַאפ יו --- גנַאלרַאפ רעדעי ןיימ

 -- ערינענייא םורַא ןשטנעמ ןשיווצ ןַאּפש ךיא
 !ןעזעג ץלַא טָאה ןעמ ןעו ,טרעוװ ױזַא טסוּפ רָאנ

 ןעיײרפַאב עירילעד יד טגעלפ ךימ ןעוו ,טפָא ןוא

 ;טײרּפשעצ קיטיײװ זיב ְךיז גױא ןיימ טָאה טכיל רַאפ

 ,רעייפ וצ ,רעייפ וצ ןגיוצעג ךימ טָאה ךָאד

 ,דייר עשידרע טינ --- ןעגנולקעג ןוא טנערבעג

 טנפעעג ךיז טָאה סָאװ םניהג רעד --- רשפא ןוא

 :םעד רַאפ ךימ טָאג ףָארטש -- ןבעל םייב ךָאנ רימ רַאפ
 ,ןפערט ןשינעטער ענייז לָאז ךיא טינ ליוו טָאג

 ! םש םעד ןקעלּפטנַא טינ גנַאלרַאפ ןייז ןָא ןוא

 ביוטש

 ,רענעטָארטעג סיפ יד רעטנוא ,ם

 ,טירט

 ,רענעפַאשַאב ַא ביױטש םעד ןופ שטנעמ רעד

 ןיא .טישעצ טרעװו ביוטש ןקיבלעז

 ןרעדָא ןוא ןוורענ עקידעבעל

 .טײרּפשעצ םוטעמוא ןצענ יװ

 ןרעדָאפ ןוא ןגיוא יוװ ןקוק יז
 םעד .טיױט סנעמעלַא רַאפ ןובשח

 יו

 הדירמ יד

 ,רעדיל עניימ ױזַא ,ךיא

 ;ךיז טימ תוחילש ןייק ןעגנערב רימ
 ,הדירמ יד ןדנוצעג טינ בָאה ךיא
 .טכיל סָאד ןטלַאהעגוצ זיולב

 ןרעטיירב ךיז ןגיוא ענייד רעמ סָאװ

 ןײרַא טלעוו יד ןּפַאז ןוא

 ןקיטייו עדליוו ךיד ןענערבעצ

 ןייּפ םענעגייא ןוא ןדמערפ ןופ

 ,עטפושיכרַאפ ַא ליה ַא יו טסרעוװ וד

 :רעהעג ,גנודניפמע .,ןעזטייוו לופ

 --- בורגנבייל ןיא סנ רעד ןלאינד יווװ

 !רעוש יױוזַא זיא'ס ןוא ,טרעביוצ סע

 ןטייק ענעטָאשעצ ןופ גנַאלק רעד

 ;טגיועצ ריִמ ץרַאה ןיימ קיטסַאה טָאה
 ,רעטייל ןופ לּפַאטש רעד ןייז ליוו ךיא

 ,קילג סָאד ןטערט טעווס ןכלעװ ףַא

 רעיוט ןופ רעטכעו רעד זיולב ןייז ןוא
 | ךרוד ןזייוו וצ

 ןגרָאמירפ ףַא ןעו ןוא
 ;ןײרַא ןענַאװ

 .ןעיולב טעוו
 !ןישעצ ךיז רימ ףַא ךיוא ,ןוז
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 טנוװַא

 טנעה יד ןופ רעגניפ ןציּפש -- .,טסײג ןוא ױזַא טסײג וד ,טפערט'ס

 -- .,לגיופ יװ ךיז ןסייר ,ןעירב ןטיה וצ געוװו םעד טסעגרַאפ ןוא

 -- טנערבעצ-טולג -- ברעמ רעד ,טסײג :טסײװ וד זַא ,טינ טרַא ךיד רָאנ

 ףגױא ענייד ןיא ןײרַא טקוק ןטימעגסיוא טסָאה זױה ןגייא

 ,םורַא ךיד ןליה ךעלמעלפ ,ףרַאש ,קיריג טרעװ רעהעג ןייד

 -- !לקַאפ רעקידנטכייל יו -- טסבעװש ןגױא יד טײרּפשעגסױא ךעלנייּפ

 ,טמוטשרַאפ טילגעג טָאה סע סָאװ ףרַאה ַא יװ טרעװ ץרַאה ןייד ןוא

 .רעקַאלפ ןלעה ןיא סױרַא טכערב .ןגיוצעגנָא קיטייװ זיב ףייטש

 טילגעצ בייל רעצנַאג ןייד טרעוו'ס

 -- .השודק רעטקיניײּפרַאפ ןופ

 טדערעצ ךִיז ןבָאה עיירפ
 -- -- -= !םישוח עמוטש יד טולב ןייד ןיא

 רשנייטש

 ,קיטייוו זיב טדיינש ןגייווש רעייא ,רעניטש עמוטש ,רעדירב עניימ

 -- .רעביא ךימ טקערש טײקטלַאק רעייא  ןגיובעגניַא סנקור יד טימ

 ,עטױט סרעּפרעק רימ טנָאמרעד ריא | ,רענייצ-זלעפ עפרַאש יד טימ

 ...ןבילברַאפ עטקידרעַאב טינ ןגױוא עטפיטעגנייא ךיז ןיא

 ןגער םנופ -- רעבייל עסייוו
 -- .ןרָאװעג יורג-קידנָאלב ןענעז

 ןגעו עדמערפ ףַא ךיז ןלעוו'ס

 ןרָאי עניימ ןשעלרַאפ ךיוא

 רעיוט רעד

 ,קיטייוו זיב ,ףרַאש ךיז טײרּפשעצ גיוא ,רעיױט ַא רַאפ ןענַאטשעג ןיב'כ

 -- .טּפעלשעגטימ רעדנואו יד ןופ .טכַאמעג טנַאה סנשטנעמ ןופ טינ

 רעטײל ַא ריד רַאפ סױרַא טסקַאװ ,דרעיור טלעוורוא טימ טקעמשעג טָאה'ס

 !ּפערט יװ ,גרעב עטּפיהעג ןופ ,טכַארט-רעטומ ןוא ,טרובעג טימ

 ,ןזלעפ עפרַאש ןופ טײק ַא ןוא ,עגוד ַא יװ רעיוט רעד טייטש

 .טכיירגרעד טָאה סנקלָאװ יד זיב -- ףיטש ןופ טלייהעגסיוא קיזיר

 רעזדלעהידנַאפלעה עטנייטשרַאפ יוװ ,ןגוצ עקרַאטש ןופ טקַאהעגסיוא

 .ךוה רעד ןיא עטקערטשעגסיוא ףייצ עדליו ןופ טקילפעג יװ

 טרעטעלק םטיר טימ --- יז רעביא ,טרעיובעגנייא --- ןגיוא-רעבירג

 .טלַארטשעצ ןַאטנָאפ-גרַאב רעגנוי ,טצילבעגסיורַא קילב-ךשטנעמ

 ,(רעטעג ןיא ביולג'כ ןעװ) .ןעזעג בָאה דרע-יור רעדליוו ןופ :טפַאגרַאפ טסייטש

 ...טלַאטשעג סטָאג ןעלגיּפש ךיז טרָאד !טצירּפש םעטָא רעקידנפַאש
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 ץעּפסיװ עיורגיקינייטש יד ןוא

 ,.ףיױא טמעטָא ,ךיז טגעווַאב ,טריר

 ,רעטסילפ ַא זלעפ וצ זלעפ ןופ טסרעה

 ,ףוג ןטכַאװעגפיוא ןופ יו

 ,גנורָאּפ ןוא ףַאשַאב ןופ חיר

 .טײרּפש םעטָא-גנילירפ ַא טימ

 עטשרע ןייז טלַאּפשעצ טנורג

 ףיוא טנפע

 ןכַאז ןופ ץענערג ןפַא

 ,טייוועגניא ןייז

 ןבילקעגסיוא געוו ןיימ בָאה'כ

 ;ןכַאז ןופ ץענערג ןפַא

 ,רעבירג יד ןופ דנַאר םעד יב

 ,ערָאק

 .גנוכַאװרעד ןופ טסענ רעד ןיא

 ןדנַאר יד ןופ ףרַאש םעד טימ

 ,טנפעעצ סטנורגּפָא ןעייטש

 יד טרַאװרעד ךיא
 !עפש ףַא גנוטסיוװרַאפ ןופ

 ,רעביפ סרעכוזדלָאג םעד טימ

 -- ,םיא טלעהַאב ךשוח ןיא סָאװ

 ,רעביא ךיא סערט ןייֵלַא ךיז

 ןטלעטשרַאפ ַא םיוצ ַא יװ

 גנולדנַאוװרַאפ

 םיצפח יװ --- ןשטנעמ יד יב
 ןעמענ ןָא --- ,עטצינעגסיוא

 ,רצוא ןיימ ךיז טדנעלב ןטרָאד
 ,למעלפ ןייז ךימ טריפ סע ןוא

 ,רעטכַאלרַאֿפ ַא טרָאװ רעיײיז

 -- .ןטָארטעצ לטעלב ַא יװ

 רעטכַאװרעד ַא רימ וצ טילג

 ,םעטָא ןיימ טימ רירַאב ַא ןופ

 .ירש

 ,טיורב ךעלגעט ןיימ

 ןעגנולשרַאפ רעמ ךָאנ ךימ טָאה
 ,גניװצַאב טיורב ןקורט םעד ,ךיא טינ
 .רעגנוה טימ טקערש סָאװ ,רֶע זיא'ס

 ,גנילשרַאפ ךיא סָאװ

 ,ןרָאבעג ץלַא טרעוו טציא טָא טכוד'ס
 ,יירשעגסיוא ןטשרע ןטימ
 ןרָאי טנזױט ןופ טָארט רעד שטָאכ
 .יײז ןופ טדערעג טקיטשרַאפ טָאה

 ןענַאטשעג זיא ןּפָא -- רעױט

 .טלעו רעױר ַא וצ גנַאגכרוד
 ןענַאּפש וצ שטנעמ רעטשרע רעד -- ךיא
 !טלעצעג טינ סמענייק ךָאנ ןיא

 ,רעטרעוו עלַא ףיוא ךיא בייה

 -- .ןעמונרַאפ םענייק ןופ ,יד

 -- .עטרעצעגסיוא ביוטש ןופ ,יד
 ,ןעמוג רעייז רעוװ ךיא ןוא

 -- .השוב ןָא ,עברַאה רעטרעוו
 -- .ןגָאז וצ טינ ךױה רעד ןיא
 ,השודק ןופ טײקטרַאצ ןעייוו
 ,לגָאל ןופ טייקלופ ןגָארט

 ,לטרעצ ,יײז לטרעצ ךיא ןוא
 -- .רעדילג עגנוי סדניק ַא יװ
 | רעטרעו עטרעטיילעג יד
 ,רעדירב עניימ קירק ךיא ביג

 ןעמַאז םעד טגנילש דרע יװ ןוא
 ;ןעגנולשרַאפ רעטרעוװ ןרעוו
 ןעמָארטש עטגנילירפעצ יו
 ןעגנוזעגסיוא דיירפ ַא טרעוו

 -- ןענָאילימ ,רעדירב עניימ
 -- ,טמערוטשעגפיוא םי ַא ןיא
 ,ןעמָאנ רעייז טסיורגעג טרעוו'ס
 .הרובג רעיײז טצָארּפש סע ןוא

 ,גָאט ַא רימ רַאפ ףיוא טכייל'ס ,לָאמַא
 ןטייוו ענייז ןיא ייג'כ ןוא
 ,טגָאיעגנָא רעגנוה טָאה -- טנוה יװ
 ןטייז עלַא ןופ טלַאפַאב
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 ,ליורג ןטלַאק טימ לעפ ןייז טעלג'כ ןוא

 -- .ןעגנירּפש טינ רימ ףַא לָאז רע

 ,טליופרַאפ זָארג יװ ,סיוא ןכירק'ס ןוא

 .רעגניפ עניימ ןיא רָאה ענייז

 יךַאװרעד ךיא .ןענערב ןגיוא יד

 ;ןליטש ורמוא ןיימ ליוו ךיא

 -- .ךַאילש ןטרַאה ףא -- טירט עניימ ןוא

 ןליבעצ טניה יו רימ ףַא

 טפייטשרַאפ רעמ ךָאנ --- טניוו-םורד רעד

 ;סעדורג עטרַאה יד געװ ןיא

 טפייפעגוצ ךעליירפ טָאה'ס ,טוג ךָאנ

 .רעדורב רעטייװצ ַא ךַאילש ףַא

 גנומעשרַאפ

 -- קַאז ןרעוושנייטש ןייד ףַא
 .רענייק ליװ ןָאט קוק ַא טינ
 ,גַאוגיז טייג -- טָארט ןייד ןוא

 .טרענייטשרַאפ טרעוו --- בייל ןייד ןוא

 קַאז ןרעושנייטש ןייד ןעוו

 -- .ןעמענ ריד ײב ליו ץעמע

 ,טקַאהעצ ןזלעפ וטסלָאװ

 .ןעמערק ןכעליולב טימ לופ

 ,טכייל םיא ןגָארטעג טסלָאװ
 ןגנירג ַא רעדעפ ַא יװ
 ,טכיילשעג -- אשמ רעד טימ
 .רעגניפ עטקיטולבעצ ןָא

 ינק יד ףַא

 טפיולרַאפ ךימ ןוא םײהַא לייַא ךיא

 "!ןייש; :רעשירעדניק ַא לוק ַא

 ,טפיױקעגּפָא ךימ לוק סָאד טָאה סע
 .ןײרַא תושר סדניק ןיא ןיב'כ ןוא

 ,ןייטש לגניי טביילב ינק ענייז ףַא
 ..טעבעג ןקילײיה ַא וצ יװ
 ,ןייוועג ךָאנ יװ ,קילב רעטכיײפַאב
 ,טעלגעג ױזַא קיטעמוא טָאה

 םוא ךעלטנעה ענייז ןעילפ טָא

 ,ךיש עיורג-קיבייטש עניימ ףַא
 ,ןוז יד ןױוש טלגיּפש -- םענייא ןיא

 .טכיזעג עשלגניי ,עלָאמש ןוא

 ,טױרב ןייד ןסעגעג טסלָאװ
 -- .ןדָאנג יד רַאפ טקנַאדעג ןוא
 טייזרַאפ רעיז רעד שטָאכ
 ..רעדָאי ןייז םענייא ןדעי

 טסטרַאװ וד ןוא ...טסטרַאװ וד רָאנ
 ;אשמ רעטקידיילַאב טימ
 ץרַאה ןייד טסנרעל וד ןוא
 ןסַאה טשינ ןוא ,קרַאטש ןייז וצ

 ,לָאמַא ךיז טלַארטשעצ ךָאד

 -- !ןעמערק םעד ןעלקניפ טסכַאמ וד
 ,לוע ןופ טייקליורג יד טינ
 !גנומעשרַאפ יד טקירד סע יו

 -- .טסַאלעמוג ןגיוצעגנָא יו
 ;טלענש רעדעל םעד סַאּפ-טנװיײיל רעד
 סַאג עצנַאג יד -- ילג ןטצעל ןיא
 .טלעטשעג ךיז טָאה ּפָארַאּפָאק טימ

 ,טגיואועגוצ ןיוש ליּפש םעד וצ זיא
 ;קילב ןייז ךוש ןיא רע טלגיּפש ךָאד
 ,ןױל ןייז ףַא ןטראוו רעליימ ןעוו
 .קינעג ןייז ףיוא לֹוע רעד טסייר'ס ןוא

 -- !סיועג ,ןיוש ןציירד טסיב :גערפ ךיא
 .טסיױרגעג ךיז ןליפרעד לָאז רע

 ,טזיּפשעגכרוד ךימ רע טָאה --- !ןעצ ןיב --
 .,טסיופ ןייז ןיא טנווייל םעד טקירדעג
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 קילב רעטזיּפשעגכרוד ןייז יװ ןוא
 ,קעד ןזיב ךימ טּפעשעגסױא טלָאװ
 ,טגיועצ דלַאב ךיז גנוצ סלגניי טָאה
 -- :טגערפעג טינ ןיוש ךיא בָאה רעמ שטָאכ

 זה ןיא טציז עטַאט ןעװ ,טוג טינ;
 -- .ןָאט טעברַא סעמַאמ רעד ףרַאד ןוא
 ,סיוא טינ טרָאװ ןייק געט ןדייר יז

 !טנָאמ יז --- עקירָאײריפ יד רָאנ

 ,טַאהעג טינ ליפוצ ןבָאה רימ
 ןעו טעברַא עטַאט רעד ךיוא זַא
 ,טַאז ןיז טזומעג לרעטסעוװש זיולב
 -- !ןעמעלַא ןופ רעמ ףרַאד יז ןוא

 עצַארּפ

 ןַאמערָא ןייק טינ ןוא -- .רעמערָא ןַא
 ;טנעה-רעלטעב עטקערטשעגסיוא טימ

 ןַאּפשעג ןיא טעברַא סָאװ ,רעמערָא ןַא

 טינ טרעוװו םיא ןיא שטנעמ ןוא

 ,טדנעלרַאּפ

 ,ךיז ןופ ןילַא סױרַא טצָארּפש עצַארּפ ןייז

 ;דרע'רד ןופ טרַאּפש ליױקנייטש ,רעּפוק יו

 -- ךיד עקידנעילב יד -- ,רעטעברַא רעד

 .טרעבעג ןוא טרעּפכורפ קידנעטש סָאװ

 ןופ ימ טינ ךעוושרַאפ

 ,סיב םעד טליײטעג ךיז עלַא רימ

 ;טקורעגוצ עטסעב סָאד -- ריא וצ

 ,שיט ןצנַאג םעד טלַאפַאב יז רָאנ

 -- -- -- ..טקוצרַאפ ץלַא היח ַא יװ טלָאװ

 ,גנַאל ןיוש קעװַא זיא לגניי סָאד

 ןעזעג םיא בָאה סיפ סנטייווצ ייב

 :גנַאלק רעד ךָאנ ךימ טגָאײ'ס ןוא ,ייג ךיא
 -- -- -- ."ןעמעלַא ןופ רעמ ףרַאד יז ןוא;;

 טילגעג ּפָארַאּפָאק טימ --- סַאג יד

 ,ךיש עקידלגיּפש עניימ ןיא

 טימ רעירט ןגנוי םעד גָארט ךיא

 ,טכיזעג ןשלגניי ,ןלָאמש ןופ

 ,סַאה ,האנק ןּפַאװצנײרַא טוג טינ

 ,סױרַא טכַארט-רעטומ ןופ שטנעמ וצ

 טלעו רעד ןופ טינ טגָארט סָאװ ,רעד רָאנ

 ,טסַאל יד
 !זױומ יד יװ קַאזלעמ םוצ טיירג טמוק

 ,טײרּפשעצ סַאג ןיא קידהּפצוח טייג --  ַאזַא

 --- ,טביירט ןוא םיא ןופ טגָאלש סוסקול רעד

 דיילק ןיא ףיוא ןעיירש ןסיר עלַא ןוא

 ;:בייל ןקידעצַארּפ ךעלרע הַא

 ,טנַאה רעקידנפַאש

 -- ! טפיג טימ דלעפ ןגייא טינ ייזרַאפ

 טנַאװו סרעצַאשלב ןופ יו סיוא ןעיירש יז

 יד

 טנעה

 ןקעלק טינ טעװ טיורב קיטש ןיימ
 ,יוװצ ןיא ןלייטעצ ךיז
 ,ןקערטש ךיז ןענָאילימ --- טנעה
 ,יז טימ ךיוא לייטעצ שטָאכ

 .טפירש-רעייפ עקידנענרָאוװ

 --- ,הסיפת ןיא יװ --- ,בוטש ןיימ ןיא
 ;ןיא טינ רימ טיורב סָאד טייג
 ןסיב רָאּפ יד :סנ ףַא טרַאוװ'כ
 !ןייז ןעמעלַא רַאפ לָאז

 ןסיורד ףַא טציא -- טלעוװ עצנַאג

 ,טנערבעגּפָא ךַאד ריא טימ

 ןסיורג םעד קילגמוא םעד ןיא

 !טנעה סנעמעלַא רעפטנע

== 328 -- 



 רעצנַאֿפ א

 ץילב ןקידנעלב םעד ןופ טפירשעג טימ ריד רַאפ ךיא ןיב רעטײלּפָא ןַא יו

 -- :לרוג ןיימ שיגַאזגיז ןבירשרַאפ זיא :רענוד ַא ןוא ץילב ַא ןופ רַאפעג ןיא

 ,.ץישַאב טנורגּפָא ןופ עטנָאנ ענייד ,רימ ןָא ךיז ּפָא ןגָאלש ּפעלק עלַא

 !ןריולרַאפ ןרעוו וטסנעק ןיילַא שטָאכ .ןעמוק ןליוו ריד וצ סָאװ ,ּפעלק עלא

 ,טלעצעג ןיימ -- טנעװו עטרעכעלעצ טימ ,ןײלַא קידלוש טינ ךיא ןיב רשפא

 :רעצנַאּפ רעטלּפוטשעג ַא -- גירק ןופ יוװ -- .ןליוו ןרעכעה ַא רָאנ ליפרעד ךיא

 -עגסיוא רַאפעג ןיא טסורב ןיימ טלַאה'כ :;ןייב ןיימ ןיא טייזרַאפ זיא טָאבעג ַא

 ,טלעטש ךיז ןבעל ןטימ רַאפעג ןיא,,

 !ןצנַאגניא ןביילברַאפ טסלָאז ֹוד רָאנ זַא -- ?!ןליּפש

 ! רעדורב
 .ןיקסוװַאלטישז .ח .רד

 -- .ןצילב עלענש ןיא ,ןגוצ עפרַאש ןיא

 ; טרָאװ קיצנייא ןיא סױרַא ץלַא גָאז

 ,ןציּפש -- ןזולעפ ןופ ,גרעב ---- ךעלגרעב ןופ

 ! דרָאנ רעד --- ןסוילָאּפ עדייב ןופ

 ,רעדנעל עטסטייוו וצ --- טינש-גצוו ןטסצריק םענ

 -- ףַאלעג טצעל ריא טלעו יד טפיול סע

 ,רעדנערַאפ ןייק ןיא טינ טברַאטש סָאװ ,טרָאװ ץונ

 !ףַאשַאב ,ןקיביײא ןַא ,ךורּפש ַא

 !ר ע ד ו ר ב :ףורייירשעג סלבה זיא'ס ,ָאד זיא'ס

 !טלעוו יד ןרעדירב ,רעדורב ,םוק

 ,הדועס רעסיורג רעד וצ ןייג טינ ליוו ךיא

 !טלעטשענּפָא טביילב טכענק ןייא רָאנ ןעוו

 טדנארבמער

 ,טדנַארבמער ןופ ןברַאפױטַאש ןוא טכיל יד

 -- .ןעמַאלּפ עקידנרעצרַאפ-ליטש יד

 ,טמַאצעג גערב ןיא ךיז ןערונ סעילַאװכ יו
 ,רעמַאצ יד ןופ רעקרַאטש ןענעז ןוא

 טלעהעגכרוד טרעוװ טרובעג-יינ רעדעי ןייז

 ;גנורירַאב רעקיטכיל ,רעטשרע טימ
 טלעוו יד ךרוד טייג ,ךיוב סרעטומ ןיא ,דניק יו

 ,הריצי ןופ ביױהנָא עמַאס םעד

 ,טנורג רעצרַאװש-לקנוט ןייז --- דרע עשירפ יװ
 ,טנווייל ןייז ךרוד טרַאּפש טײקילַארטש ַא
 ,טנוזעגסױרַא טכיל טָאה בייל-ןעיורפ ףַא
 .הוואת עטרעטיילעג טמעטָא'ס ןוא
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 ,טליּפש טנווייל ףַא --- רעטקיביײארַאפ ברַאּפ ןייז

 ןגָאי ךיז טכיל ןיא --- ךעלדנקלָאװ ןוא

 ,טליהעגנייא טייקנייש ןיא -- רָאװ עיורג יד

 .ןגָאט קיביײא ןַא ןופ --- םולח ןוא

 ןטעַאּפ עשידיי

 ,רעטרעו עטיהעג ריד רַאפ יד ןוא ,רעטדמערפעגּפָא ןוא דמערפ ןרעוו רימ

 ;גנַאג ןדימ ןיימ ןיא ךיא לייטעצ !ןימ עביל ,ָא ןיימ עביל .ָא

 ,רעטרעטשעצ טלַא ןַא קָאלג ַא יװ ןוא ,רעטמעשרַאפ ַא עדמערפ ןוא ךיז ראפ

 .גנַאלק ןטייו רעייז ךיא םענרַאפ ןײרַא סַאג רעד ןיא ךיא ףױלטנַא

 ןעגנַאלק עטמוטשרַאפ-בלַאה יד טימ ןוא -- ,ןעײװמַארט יד ,ןשטנעמ יד ,טָאטש יד

 ;דיל רעזדנוא ךיז טיצרעד ,טילגרעד ;םוא ךימ ייז ןּפעלש ןּפערט ףַא

 ןעיירשרַאפ ןוא ןעיירש .,ןעיירש יז
 ,םורב ןדליוו ןיא ךימ ןשימרַאּפ

 ןעגנַאגעג רעווש זיא'ס רעוו :ךיז טסיירט ךיא

 !טירט ענייז ןשיור ןרעה טעוו

 םערוט-טכייל יו

 גרַאז

 ..טכַאנײיב טייקכעלמייהמוא טגנערב ןרעטש ןָא טכיל עלעה סָאד

 : טקעוװ ןקילב סרעייג יד --- גייווצ ןטגעזעגּפָא ןופ דנואוו יד

 ,ךַאלּפ רעטיירב ףַא גרַאב רעטכירעגמוא יו ,סױרַא טגייטש סע

 .געט עלַא ןופ רעטנכײצעגּפָא ןַא --- גָאט-טײצרָאי ןייד

 ?טירט ענייז ןיא גרָאז ןָא ןענַאּפשמוא ןָאק שטנעמ רעסָאװ רָאנ

 -- ?טייקרעטיב ןּפָארט ןָא העש ןייז ןרעייפ ןָאק רעוו ןוא
 ,טילבעגפיוא ןיוש רערעדנַא טָאה גייווצ ןטגעזעגּפָא ףַא
 !טייװ ןופ ךימ טעינַאמ רע -- גָאט-טיײצרָאי ןייד --- םערוט-טכייל יו

 ןעלסקַא יד ףַא ןפרָאװרַאפ גרָאז סעברָאט טימ

 -- ,טדָאלעגנָא ןברָאה יד טימ למעק ַא יװ
 ,ךיז טסקַאװעצ ,ענעעזעג-טינ ַא ,גרָאז ַא
 .טָארט ןיימ רעקיגָאװ ,רעקיטעמוא טכַאמ סָאװ

 ןגעקטנַא טָאטש קישיור רעד סױרַא ייג ךיא

 ; דיֹרַאי ןכעלגעט םעד וצ סאשמ יד טימ

 ,ןגעו יד ףַא עברָאט ַא רילרַאפ'כ ,טפערט סע

 .טימ קידנעטש ךיא גָארט ריא -- ענעגרָאברַאפ יד

 ןגָארט קיבײא ךיא לעװ אשמ יד טָא ןוא
 ,טלעוו רעדנַא ןַא רָאג ןופ דניק ךעלבייל ַא יו

 ,ןגָאז ןשטנעמ יד ךיא ףרַאד סָאװ וצ ,סָאװ וצ
 ,טלעטשרַאפ ןעמעלַא ןופ ךיז ףַא גָארט'כ ןעמעוו
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 םי רערעטצניפ

 -- .טכיל ןָא טנָאמרעד זיולב ןרעטש ןייא
 ,דנַאל ןָא --- ןייש רעקידנעינַאמ ַא
 טכיזעג סָאד טעמוא רַאפ טבָארג'ס ןוא
 ,טנַאה רעטלַאק רעד ןיא ךיז ןיײרַא

 ,טנַאה ןגייא ןיײיד ןיא רעטצניפ יוװ

 !ריד רַאפ םי יו רערעטצניפ ךָאנ

 ,דנַאש ןדמערפ רַאפ טמַאלפ םינּפ ןייד

 .ריר ןגייא ןיײײד ריד טקיטיײיוװ'ס ןוא

 טכַאנ רעקיאיינש ַא ןיא

 טזָאלגַאב ןגיל ןסַאג
 ,זייא םענעפילשעג ןיא
 ,טסָארפ רעכיליולב טלמעלפ'ס
 ,טסייב ךעלעגניצ יד טימ

 ,ךיױר ַא םינּפ ןופ טגָאײ'ס
 ;טנערבעג טלָאװ ףוג ןייד יו
 -- ךיוה עטנרעטשעצ יד
 .טנעלעגנָא ריד ףא טבעווש

 ןֶא שינעטייוו ךיד טריר
 ,טילב שינעדנעלב עטלַאק
 ,טנָאמרעד -- טפול ,טשױרַאב --- טפול

 .טיצ טיײקיטסָארפ יד ןוא

 ךוש רעטנוא טסָארפ טלדיפ

 ,דייר עטלטרעצעגדןיד
 טכוזרַאפ --- עטמַאלפעצ פיל
 ,טייוועגנָא זייא ךעלצירּפש

 -- ,טקעדעגנייא יינש ןיא ץלַא
 ,טָאטש יד טלמערד שיפרָאד
 ,געטש רענעגייא ךיד טפור'ס
 .טָארט ןייד סיוא טדיינש סע סָאװ

 ןייז טסליוו וד --- טכַאנ עטעּפש

 ; ךַאװו רעקיצנייאנואנייא

 ,ןייש םענעגייא טָאה --- יינש

 .ךַאלּפ יד טלגרעבעצ --- יינש

 ? סיוא טינ ץלַא טלָאמעד ךיז טכַארט סָאװ

 -- !ףױרַא ןיז ןפַא טינ טמוק סָאװ

 ,סיורג טכַאפנעצרַאפ דניז ןייד טסכַאמ וד

 !ףיוא טינ ךיז ןפָארטש וצ טסרעה ןוא

 ,ךיירפ ַא ףיוא טילג ןיּפ ןייד ןיא רָאנ

 -- ,טסיירט עקידנטעלג ַא -- ףָארטש ןיא

 ,טױט םעד רַאפ סָאװ ,דניק עקנַארק'ס יו

 !טסײה ןעגנערב ךיז לכעליּפש ַא

 ,טימעג ןייד טמַאקעצ --- טניוו
 ,דיירפ ןופ סנשיק ףא טסײג

 טילפ גנונפָאה ןייד ןוא
 ,טײרּפשעצ לגילפ ףַא יו

 טקעמשרַאפ גנואילב טימ ןוא

 -- .טסָארּפ רעקיטײרּפש-קיטיײװק

 טקעלַאב ךימ טנוה יוװ רָאנ

 .סָארדרַאפ רעטלַארּפעגפיוא

 ,טגָאירעד ךימ ריצַאּפש ףַא
 ,סעכ ןייז ךימ טגרעוו סע ןוא
 גָאט רעד טרעטעלק םיא ףַא
 ,טסַאל ןקיברָאה ןייז טימ

 ,קירוצ ךימ טפור רע ןוא

 ;געוװ םעד רימ טמַאצרַאפ ןוא

 קילג ןייק טינ ליוו --- סָארדרַאפ

 .געט עקיטנייה יד ןיא

 שיוק רעלופ -- טנַאה ןייז ןיא
 ,ךעּפ יו ןגרָאז עצרַאװש

 שיורעג ןטרַאה טימ ןוא
 .טכענ עניימ סיוא רע טעב

 ןיא טקיּפמורש דיירפ ןיימ ןוא
 ,טליונקעגנייא טָארק א ןיא

 ןייש ןקיאיינש ןיא ןוא
 ,ליורג רעקיגרַאב טלקנוט
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 ,קערטש עסייוו גנע רימ טרעוו
 .תוצח ןופ טייקליטש טרעמָאי
 געטש ןפַא טפירש סָאד טיירש
 ,תוא ןַא -- טָארטסופ רעדעי

 --- .קירוצ"יה --- טיירטשעצ ןוא
 ; געוו ןקיאיינש וטסטערט
 טירט ךיז ןציירק סע ןוא
 .געלשעג ןיא --- יוװַאזיוו

 לטיר םנופ עדַאלַאב

 ,לטיר ןטושּפ טימ ךיז טליּפשעג בָאה

 .טכַאמעג ןדנור ַא ןגיוב ַא בָאה

 ןטילב ןבָאה --- רירַאב-רעגניפ ןיימ ןופ
 .טכַאװרעד רעדיו ,עטנקירטרַאפ ןיוש

 ןטלַאהעגנייַא טנַאה ןיא ןגיוב ךיא בָאה
 יקעוַא --- ןוא ,גנורּפש ַא ןבעג טינ לָאז

 --.עטלַארטשעצ ןייש-ןוז ןופ ןקילב יד רָאנ

 .טגערעג ןבעל טימ ךָאנ רעמ ןבָאה

 ,רעטַאלג טרעװ -- ערָאק עטלצנורעצ יד

 ;ףיוא טליּפש קיצנַאלג ןוא שירפ ,ןירג סָאד ןוא

 ,טרעטַאלפעג ןבעל ַא טָאה טנַאה ןיימ ןיא

 .ףוג יו ךיז טגעװַאב לטיר סָאד טָאה'ס)

 ,ןעמונעג ןטעלג ךימ םולח ַא טָאה

 ;טילגַאב ךימ הנס ןופ ןעקנופ יד טימ

 :שמוח םענעפָא טרעטעלב -- טניוו ַא ןוא

 !טילבעצ ןקעטש רעד ןעלדנַאמ טימ זיא.;

 ,ןטיברַאפ ןטייווצ ןופ םולח ןייא טרעוו
 ,טניוװשרַאפ טפַאשדנַאל יד --- רעטייר ןופ יו
 לטיר ןקידנור ןופ ללח םעד ןיא
 .דניק ַא ןופ טלַאטשעג ךיז טילבעצ טָאה

 ןטלַארטשעצ ַא זיירק ַא טימ ,ןוז ַא יװ

 ןֶא ךימ ןגיוב ןכרוד דניק סָאד טקוק

 ,ןטלַאהוצסיוא קילב םעד רימ רעווש ןעוועג

 --  .טנַאקרעד עדייב ךיז ןטלָאװ רימ יו

 סיוא וטסביירש יינש ןפַא

 ,טנייה ןופ הליגמ יד

 --- ,טסיופ ןייד ךיז טרָאװ ןיא טלייב'ס

 ,טנייפ יד וצ טסעמרַאפ ַא

 טגיל ןכייצ-גערפ ַא יו
 ; טָארט רעטלּפמעטשעג ןייד
 ,קירוצ טרעפטנע רענייק
 .טָאטש יד טלמערד שיפרָאד

 ,ןגױא יד רעדיו טנפע --- רָאװ רעבָא

 -- !טבעל רעניימ טנַאה ןיא לטיר רעטיוט

 ןגױב םעד ןעײרפַאב דלַאב טזומעג בָאה

 .טּפעלשעג ןדָאב םוצ ךימ טלָאװ רע יו

 ---ענָארב טימ יװ ױזַא --- רעגניפ יד טימ

 ,דרע לקיטש ךייוו ַא ןבָארגעצ בָאה
 ןענָאק טרָאד ןצנַאלפרַאפ לטיר ןיימ לָאז'כ

 !טרעשַאב רימ ןָאט וצ זיא סנױזַא ביוא

 ,טעברַא יד ןעגנוזעג טָאה טנַאה ןיימ ןיא

 ,טצישַאב ,טרעסַאװַאב-לטיר םעניד

 ,ןברַאטש סָאד ןסעזעג זיא ןייטש ַא ףַא

 ;טצילבעג ,עסייוו יד ,רענייצ יד טימ

 :ןײגקעװַא ךָאנ טלָאװעג טינ ,טיהעג טָאה
 .טשינוצ ןרעו ךָאנ טעװ סנ סנשטנעמ --
 ןגער ןופ יװ ,טױטַאב ,לטיר סָאד רָאנ
 .טשירפרעד לטניוו ןופ ךיז טגיוועג טָאה

 ,לגייוצ רעקניגני א סע טייטש רעטציא

 --:ךיוה רעד ןיא ץיּפש ןייז טסיש לייפ א יוװ

 ,ןגייווש ַא טקירד ךימ רָאנ .ןייז םיוב ַא טעוו'ס

 .ךיור יו טעמוא ןיימ ךיז טליונקרַאפ'ס ןוא

 ,ןעירשעגּפָא סטױט ַא לטיר ַא בָאה
 .טכַאװרעד ןבעל םיא ןיא קירוצ בָאה

 ,גנואילב ןופ בוט-םוי רעד טכייוו רימ ןופ רָאנ

 !טכַארבעג טינ ילבוצ ןייק---טייווק ןיימ רַאפ

 ,רערָאלק ףיוא טייג טלַאטשעג-םולח סָאד ןוא
 .טקוקעג ןגיוב ךרוד --- עטלַארטשַאב ַא
 ןורָא ןשרעדניק םעד ןופ טסַאל רעטנוא
 .טקובעג קיבײא ףַא ןייז ּפָאק ןימ טעװ

-- 332 -- 



 זיוה טמַאזנייארַאפ ַא

 רעייפ

 ,דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַאכָאנ ,ןגער רעקיטסברַאה ַא יו

 ;טנעװ ןוא לבעמ יד ףַא רעמיצ ןיא טנלע ןַא טפירט

 -- ןַאגעצ ןענעז עלַא --- ,ָאד ָאטינ רענייק זיא'ס ןוא

 ..טנעקרעד טינ רעמ ריא טָאה לגיופ רעד סָאװ ,טסענ ַא יװ

 ?ןעשעג סעּפע ָאד זיא ,טרעיול טייקכעלמייהמוא ןַא

 .זיוה ןיא רעטרעו ןעמוטש -- ןצַאלּפ וצ סנּפָארט יװ טיירג

 ..ןעז ןָאק ןוא ,ןײלַא ךיז ּפָא טלגיּפש ךַאז עדעי

 .סױרַא טקיטכיל ייז ןופ ןבעל סנצימיא יװ ןוא

 טגיל ָאד סָאװ ,ביוטש רעכייוו דמַאז רעקידנעלב יװ טצנַאלג'ס

 -- ,טקעמש חיר-םי טימ ןוא ,ואוו ןופ ןגָארטעגנָא

 ,טגיוועגמוא ןײלַא ךיז ןופ ביוש ףַא גנַאהרָאפ טמעטָא'ס

 ייטגעװַאב ךיז םיא רעטנוא ץרַאה ַא סעמעוו טלָאוװ'ס יו !

 ,ןייז רעמַאזנייא ןַא זומ ןענַאד ןופ רענױאווַאב רעד

 ..ןיטשרוב -- רעגניפ ןופ יװ ,ךיז טגערעג םיצפח ןרעוו

 ןײרַא ןימ טליפרעד ךיילג ןשיט ןוא ןלוטש ןבָאה'ס

 -- ?ןיהואו :ךימ טגערפעג רעדנואו ַא טימ -- רעדנואוו ןיימ ףַא

 ,דלַאב טּפַאכעגנײרַא ךימ לגיּפש רעד טָאה טנַאװ םנופ

 ;סולפ םענרעבליז ןייז ןיא ןעקנורטרעד ךימ ךייט ַא יװ

 ,טלַאטשעג ַא ךָאנ ןעזעג לגיּפש םעד ןופ טנורג ןיא בָאה

 !טסואוועג ןיוש ץלַא ךיא בָאה ,םיא ןעזעג עגר ַא זיולב

 ,קירוצ ןעמוק טינ ןיוש ךָאד טעװ רע --- ,רעניױאווַאב רעד

 --- :גנַאל ךָאנ םיצפח ענייז ןזדלַאה טעװ טנלע ןייז זיולב

 -- .טגיוװרַאפ ,ךיז טגיוועגמוא רעירפ יו לוטש-גיוו ןייז טָאה'ס

 ,גנַאלק רעד ךָאנ טָארט ןייז ןופ -- ןטפול ןיא טעשזדנָאלבעגמוא

 ,שיור ןייז טרעהרעד ןוא ,ןעזרעד רעייפ בָאה

 .ןיהַא קעװַא ןיב'כ ןוא

 זױה ענעי ךיז ןטכיולעצ קידנַארב טָאה'ס

 .טניוו ןקידרעטַאלפ ןיא

 ,טגולעג קילב ןקימַאלּפ טימ --- רעטצנעפ יד

 ,טדנעלבעג ןוא ,ןפורעג

 ,טקורעגפיוא ךיז ןטייוו ןבָאה טכיל ןיא

 ,טנערבעג ךיוא טלָאװ טרָאד יו
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 טקעלעג םַאלּפ ןקיגנוצ טימ --- רעייפ רעֶד
 .טנעוו יד ןוא ,סנקלַאב יד

 :טקערטשעג םיא וצ ךיז --- ילג ןיא םיצפח יד
 ! ןערברַאפ ןוא ,זדנוא ןערב ,ַאנ

 טנַאה ןיא ץרַאה טימ טגָאי שטנעמ רעטלפייווצרַאפ
 | --- ,קנעב ןוא שיט ןופ ףוג ףַא
 ,טמַאצרַאפ םַאלּפ םעד ןופ טָארט ןייז רעלָאמש טרעוו'ס
 .גנע הילת ןופ ףיילש יו

 ,טיױט ןופ טירט יד ןריּפשרעד ןכַאז ךיוא
 -- -- .רַאפעג ןיא עטקערטשעג

 ,טײרּפשעצ שטנעמ ףַא זיולב -- טנעה עקיפליה רָאנ
 .טרַאּפשעגניײא ןוא ,טגַאװעג

 ,טכַארט רעוו ןכַאז ןופ ,העש רעקינַאּפ ןיא

 ;ןָאנּפיה-טכיל ןופ טציירעצ

 ,טכַאלעצ םַאלפ רעד קנַארש-ךוב ןיא ךיז טָאה'ס ןוא

 ,זָאלג רעטניה ,רעדליוו ַא

 טשימעג ,טשימעג -- רעטעלב עקיאילג יד
 ; טרעצרַאפ ןוא ,טנעיילעג
 ,סיפ יד ןופ ןיוש ןלַאפעג זיא קנַארש זיב
 ,טרעטשעצ ןוא ןטָאשעצ

 ,טליטשרַאפ םַאלּפ רעדליוו ...םורַא רטעצניפ ןיוש
 ,טילג טײקצרַאװש עטכייפ ַא
 --- ,ליד ןטימ ןיא לבעמ עט'הפרש'רַאפ
 ,טינקעג סיפ ךעלקיטש ףַא

 ,ץליהעג טנערברַאפ ןופ םושזעג ַא טגנילק'ס ןוא

 ; ןייוועג קידנברַאטש ַא

 טסליפרעד רעמ ךָאנ -- ןכַאז ןופ ןבעל סָאד

 = == -- -- .ןייגרַאפ ןכעלנייּפ םייב

 ,טדנעלרַאפ םַאלפ םעד ןופ ףיוא סעּפע טסביוה וד
 -- :טנַאה ןייד ןיא טסלטרעצ ןוא
 טנענרעד רעמ טינ ןטייוו ןרעוו'ס --- ,טסקוק וד
 ,דנַאל ןשָאלעגסיוא ןיא

 ,טקעדרַאפ ךיור רעקיליונק טָאה למיה םעד
 -- -- -- .ןעשעג זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןוא
 ,טקעװעג קנופ ךיז טָאה שַא ןצרַאװש-טלַאק ןיא
 !ןעז וצ טלעוו לָאמנייא ךָאנ
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 ןע 1 1 וי; ראי וע ישר : 6

 לגיּפש רעד

 ןעלקייּפ קידנליווטינ רעגניפ יד ןעמענ ,ןקוק וצ לגיּפש ַא ןיא טכַאנײב ענדָאמ

 :ןביױטש טימ ןגיוצרַאפ לגיּפש םעד רעביא ןטלַא ןַא רעסַאו ןקיאייטש ַא ןיא יװ

 ןעלקייק ךיז סנּפָארט יד ןגער ַא ןופ יװ ,ןקוצ קידנטָאש ךיז טמענ ריד םורַא ץלַא

 ןבױש עקידנענייוו ףַא ןצַאלּפ ןוא ןּפַאלק .ןטלַאהַאב ורמוא ןדנגייטש ןייד טינ טסנָאק

 ןלייַא ןוא ןדניווש סע ,ןגיוא יד ןעלטניּפ .ןעמונעג המשנ ַא טסָאה וד ,ךיז טכוד'ס
 -- -- ,ןטינשעצ ןצילב ןופ ןסַאּפ ערעטצניפ .טלגיזרַאפ רעבליז ןטפושיכרַאפ ןיא יז

 ןלייז ןיא ןוא גרעב ןיא סערַאמכ ךיז ןביוה'ס ןעמוקַאב טינ ןייר ױזַא קירוצ יז טסעוו
 !ןטימ ןיא ךיז טלַאּפשעצ סָאװ זָאלג םעד רעביא .טלגיּפשעג לגיּפש ןיא ךיז טָאה יז רעדייא

 ,טינ טסייוו רעוו ,לגיּפש רענעכָארבעצ ַא ןוא
 ;ןטלַאהַאב ןטלַאּפש יד ןיא טגָאמרַאפ קילגמוא
 עטזיילגרַאפ ןגיוא טימ םינּפ רענעגייא
 ,ןטלַא םעד רעסַאװ ןקיאיײטש ןופ ריד טקניוו

 גורק רעלופ רעד

 סױרַא גורק ןלופ ןופ טינ שטָאכ

 ןרָאי עניימ ןיוש ךיז ןּפעש טציא

 ָאנד ןפיט ןופ ןיוש ןפירט רשפא ןוא

 ;סנּפָארט עטצעל ,עטצעל יד
 ןטָאש ןיימ רעטלפייווצרַאפ ןכוזמורַא ךימ טעװ דלַאב ןוא
 שיור ןגנוי םעד טימ ךָאנ ץלַא ךיא בעל ךָאד

 ,ןרָאלק ןיא םיור ןיא ןרענוד-גנילירפ ןופ

 ןרָאי עניימ ןּפעש ןעמונעג גורק ןופ יינספיוא טלָאװ'כ יו

 -- !סיױא טינ ךיז ןּפעש יז ןוא

 ,ָאנד ןפיט ןופ לַאװק רעקידעבעל טלעווק'ס

 ;העש יד ןעוועג טבלַאזעג טייקיבײא וצ טלָאוװ'ס יו

 -- !ָאטינ גנַאל זיא ןייבעג ןיימ שטָאכ ,בעל ךיא

 גורקנרָאי רעלופ רעד זיא רשפא ןוא
 ?ןבעגעג ןיילַא רימ טינ

 -- !גונעג גנַאל ןיוש גנַאל זיא רימ רַאפ
 ןרָאי יד ָאנד ןפיט ןייז ןיא ןלעווק'ס רָאנ
 ,סנבעל עטבעלעגסיוא-טינ ןופ
 -- ?טקוצרַאפ טייצ רעד רַאפ
 ,ןריובעג ךיא ןיב סעפעג א
 .טױרטרַאפ עכעלשטנעמ סנבעל טימ

 דניזעג םענעטינשרַאפ ,םענעגייא ןופ טולביגנוי
 ,טניר ןרעדָא עניימ ךרוד

 -- ,טיױט ןופ ענעשָאלרַאפ --- ערעדנַא ליפיוו ןוא
 ..!טיױה ןייא רעטנוא רימ טימ ָאד ןבעל
 ,טפָא ,בָאה ךיא סָאװרַאפ ךיא ייטשרַאפ טציא
 --- ,טרוכישרַאפ גנולפייווצרַאפ ןיא
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 ,רעקיטש ףַא גורק ןלופ ןיימ ןכָארבעצ טינ
 ףוס םעד ןרעטנעענרעד ךיא ןָאק יװ
 --- ? ןודקּפ ןרעײט ַא וצ
 ! ןדָאלעגנָא בָאג ַא טימ ןיב ךיא זַא
 ,ןקידיירפ ךיא ףרַאד --- דיירפ סנצימיא

 ןכייצ רעד

 ןקיניײּפ ךיא ףרַאד --- ןייּפ סנצימיא
 ,לָאמַא עדמערפ ,ןכורבסיוא ןוא
 --- ,ןייטשרַאפ וצ טשינ ןײלַא רימ רַאפ
 ,ןייגוצכרודַא רימ ךרוד געוו ַא ןכוז
 ...לוק ןיימ טימ ענױזַא דייר ןדייר ייז ןוא

 ,גנוגער עכעלרעדנואוו יד קנַאדעג םעד םורַא

 ;ןטיה וצ גנורעמעד ןיא ביל ךיא בָאה

 ,גנוגעוװַאב יד ןטפול ןיא --- ריר ןליטש ןיימ ןופ

 ,ןטינש יד יולב םענייר ןיא --- קילב ןיימ ןופ

 ןרעה וצ טירט עטיײוו סרערעדנַאװ םעד ביל בָאה ךיא
 .ןכיירגרעד ךימ טעװ קילב ןייז ךָאנ רעדייא
 --- ,ערעווש סעגר ןיא ,רערעדנַאװ ,לפייווצרַאפ טינ
 !ןכייצ רעד שינרעטצניפ ןיא ןצילבפיוא טעוו'ס

 ,ןעמורַא ערעטצניפ ןיא טציּפשעגנָא --- ןרעיוא יד
 ;ןסייב רעכעלזָאנ יד --- ןטַאמָארַא עפרַאש
 טינ רעמ לָאמנייק ףַא קעװַא זיא סָאװ רעד
 ! ןסיירעצ טנָאקעג ךיז םורַא ץלַא טינ טָאה

 .ןעמוק

 ,םעטָא ןייז ,טרָאװ ןייז ,גנַאלק ןייז טפול ןיא םוא טעשזדנָאלב סע
 .עטכַאװעגפיוא טינ --- דיירפ ןלַאוװק ןוא

 ,סנטָאש רעקיטש ןעגנעה ךָאנ םיוב ַא ףַא טעּפעשטרַאפ

 !ןכַאלעצ ךיז לוק ןפַא לָאמַאטימ ןלעוװו ייז

 רפס רעד

 --- ,רפס רעד רענעפָא ןַא טגיל
 וצ טינ טסייג וד ןוא
 ןפױלטנַא םיא ןופ טסלָאװ וד יו
 .וצ ךיד טלַאה רע ןוא
 רפס ןופ ןרעקַאלפ תויתוא
 .וצ-גָאװצ ַא טימ
 ,טלפייווצרַאפ ,קילב ןסייה ןייד טימ
 וצ וטסלַאפ םיא וצ

 .ןעקנורטעגנָא ךיז םַאלפ ןייז טימ
 .ור ןייק טסָאה וד רָאנ
 ןעקנופ ענייד ןענערברַאפ ךיד
 .ור ןייק טסָאה וד ןוא
 ,ןעקנורטרַאפ םַאלּפ םוצ ןייֵלַא ךיז
 | .ור ןייק טסָאה וד ןוא
 ןעקנואוועג ןרעייפ ןופ טסרעוו
 .ור ןָא טכַאנ ןוא גָאט

 ןעייזרַאפ טסליו ןעקנופ יד ןוא
 ,ץרַאה סנטייווצ ַא ןיא
 ןעייוועצ ייז םעטָא ןייד טימ
 .ץרַאה סנטייווצ ַא ןיא
 ןעייזרַאפ וצ יז רעוװש זיא'ס רָאנ
 ,ץרַאה סנטייוצ ַא ןיא
 ןעיירשעג יד טינ ליוו רענייק
 ,ץרַאה סנטייווצ ַא ןופ

 -- .ןעמיוצ רעייפ םעד טינ וטסנָאק
 ,טסברַאה ןייז רע טרעקַאלפ
 ןעניורק-רעּפוק עטיױר יד יװ
 ,טסברַאה ןופ םַאלּפ ןטימ
 ,ןעמיוצ ןָא ,ױזַא טילגרַאפ רע
 .טסברַאה ןופ ילג םעד ןיא
 ,םמוד רעטלַאק 'טרעוו ׁשַא ןייז ןופ
 ,טסברַאה ןיא דרע יד יו
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 ױדנַאל ָאשיז



 ױדנַאל ַאשיז

 ןיא ועמוקעג .ןליופ ,קצאלּפ ןיא ,1889 ראי ןיא ןרָאבענ -- יודנא7 אשיז

 .רעריל עטשרע טניײז טכעלטנעפערַאֿפ ראי טסיבלעז סָאד ,1906 ןיא טקירעמש

 .1937 ,,נַאי ןט14 םעד ןברַאטשעג



 רעטרעוו ןענַארַאפ

 ,עניד ,ערַאברעדנואו רעטרעוװ ןענַארַאפ

 ,טימעג ןייד רעטכייל טרעוװ ,ייז וטסגָאז םיוק

 ;טינ לָאמנייק וטסגָאז רעבָא ןגָאז יז

 ,דייר ענייד טינ ןיילַא טסרעה וד ןעוו ,רָאנ לָאמַא
 ,לױומ םנופ קיטליגכיילג ייז ןלַאפ ריד

 םעדכָאנ טעּפש טשרע ,ןופרעד טינ וליפא טסייוו וד
 ;ןעשעג סרַאברעדנואװ ןיא ריד טימ זַא ,וטסעזרעד
 ,טדערעג טינ וטסָאה לָאמנייק סָאװ ,דייר ענױזַא טסדער וד
 ןעזעג טינ וטסָאה לָאמנייק סָאװ ,סנױזַא טסעז וד
 דיירפ ןוא דיירפ ןוא דיירפ זיא ,וצ ךיז טסריר וד סָאװ וצ ,ץלַא ןוא
 .עניד ,ערַאברעדנואוו רעטרעוו .ָא

 עלעגיצ ןסייוו ןופ דיל סָאד

 ,השעמ רעד ןופ הכלמ יד ןעמָאנ סעמַאמ ןיימ יו סייוו
 ,טנַאּפש םענייאניא רימ טימ ןייר הנבל יד יװ
 ,עסייוו סָאד עלעגיצ סָאד ןעמָארטש-סגנילירפ יד יוװ שירפ
 .טנַאה ןיימ ןופ ךעלזערג טּפוצ ןייגוצ ךייא וצ ךיא םוק

 לגילפ יד טָאה עװַאּפ ןיימ עניד רעטרעוו ןופ גָארט ךיא
 ;טײרּפשעצ ענעדלָאג יד .,טייוו עטכױהרַאפ-דלימ יד

 ,לגיר רעטנוא טגיל טכַאנ יד ענירג רעדלעפ ןופ גָארט ךיא
 ,טייק ַא ףַא טגיל קערש יד .דיײז עקידרעטיצ סָאד

 ...קירעיורט

 ,רעמוז ןצנַאג םעד ןוא גנילירפ ןיא
 --: רעמיוב ָאד ןיא סע זַא ,טינ רימ ןקרעמַאב
 ,קרַאּפ ןיא ,סַאג ןיא
 ,רעטעלב ערַאברעדנואוו ,ענירג --- רעמיוב יד ףַא ןוא

 ,רעטעלב עטקלעוװרַאפ ןוא עלעג ןעוו ,טסברַאה ןיא טעּפש טשרע
 ,עטגָאיעג טניוו םנופ ןוא דרע רעד וצ ןלַאפ
 ,ױזַא ךיג ךיז ייז ןגָארט זדנוא ייברַאפ
 ,ענעקָארשרעד ךעלעסּפעש יו
 .ןקרעמַאב ןָא ייז רימ ןביוה ,טלָאמעד טשרע
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5 
 לא א

 ,דימ ןוא ךַאװש ךיז טגיוו ,ךיז טגיוו ןוא
 !ןייא למירד ,טניימ ץרַאה טרעמוארַאפ
 ןייש רעליטש ַא ואוו ךיז טקעװ סע
 טירט עקידנלייא סצימע ןוא
 -- ןײרַא טכַאנ רעד ןיא ןעקניזרַאפ
 ןיש רעליטש ַא ואו ךיז טקעװ סע
 ,דימ ןוא ךאווש ךיז טגיוו ,ךיז טגיוו ןוא

 ןיש רעליטש ַא ואוו ךיז טקעוװ סע

 !ענענוזַאב געט ,ָא !עטקיטניװַאב טכענ ,ַא

 !עטעדיײילקעג סייוו ןיא ךעלרעדניק עניילק ,ָא

 !ענענורטנַא טייו ץעגרע ןגעוו עטמױבַאב

 ! עטיירּפשעצ טכייל ױזַא ןעלמיה עטיױלברַאפ

 !טענענופעג טייהרעטכירעגמוא עטלַא ווירב

 !ענעסעגרַאפ גנַאל ןטייצ !ןטנעצסינימער

 ! ענעסערפעצ ,עטבעוװניּפשעגנייא רעטרעוו .ָא

 ןפיש עלַא יד טריפ רעוו
 קנעדנָא סדדלַא וצ

 ,רעדניק יד טימ ךיז טליּפש רעוו ,ןןפיש ץלַא יד טריפ רעוו
 -- ? ךיז וצ וצ טמענ לייט ןוא -- ? םי םניא ןעײג סָאװ
 רעדניק יד טימ ךיז טליּפש טָאג ןפיש צלַא יד טריפ טָאג
 .ךיז וצ וצ טמענ לייט ןוא ,םי םניא ןעייג סָאװ

 ןעגניז ןעמ טרעה ןעמעוו ןוא ןטניו עדניל יד טקיש רעוו
 -- !?לָאמ עלַא ןדנוא םורַא -- ? טייצ:טנווָא ןעייוו סָאװ
 ןעגניז רעדניק עניילק יד ןטניו עדניל יד טקיש טָאג
 ,לָאמ עלַא למיה ןיא .טיײצ-טנװָא ןעייוו סָאװ

 .ייביוו ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו יָא

 ,ריר ןדעי ןיא ליפ ךיא ,גיוו ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ָא
 ,דיירפ עטייוו ,עטוג ַא ,העש ךָאנ העש ךימ גיוו ,ָא

 רימ רעביא טסָאה וד זַא ,קילג קיאָאדטינ ןיימ ,וד

 .טײרּפשעגסױא ןעלגילפ יד ,ָאד ךָאנ ןיב ךיא גנַאל יו
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 ,טכייל ןוא ױזַא טוג טרעוו'ס
 (! גיוו ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ָא)
 טכייפ זיא יוט ןופ יוװ ךיילג
 -- קילב ןיימ קידנצנַאלג ןוא

 .קילג קיאָאדטינ ,טייוו ,א

 ..טנגעג עטגרָאזרַאפ-לעה עטיירב יד

 טנגעג עטזָארגרַאפ-לעה עטיירב יד

 ,רימ ייב בוטש ןיא טקעמשעגפיוא טָאה

 םעניימ רעמיצ ןופ סױרַא יג ךיא

 ,ריט ןבענ ךיז קעװַא ץעז ןוא

 םוא דלעפ םניא ןייג ךעלטנע יד

 ;ןייא רעסַאװ ןיא ךיז ןעקנוט ןוא

 ,למיה םעד וצ ףיוא ּפָאק םעד ביוה ךיא

 .ןייז ןגער ַא טעווס יצ ןעז וצ

 .רעשירפ טרעװ טפול יד ...! ןייז טעוו'ס ,ןייז טעוו'ס

 יט טרעוו טפול יד ,ליק טרעוו טפול יד

 ,ךיז טסָאּפ רעד וצ ךיא זָאל ךעלעמַאּפ

 ,וירב ןענַארַאפ זיא'ס וצ ןעז וצ

 ןגרָאמ ילוי ןיא

 -- טכיועג סמש לעב םעד ןענװַאד םייב יװ ךיילג

 .טנגעג יד טלארטש ןגרָאמײלוי ןעירפ ןיא

 טכיל ןטעלָאיפ ןוא דלָאג ןיא ךיז טקנוט ץלַא

 .טנגעגַאב טָארט ןטשרע ןייד טייקינוז טימ ןוא

 .טסנַאּפש ןוא טסנַאּפש .לסקַא יד ףַא רעטכָאט יד

 ןבעװש ייז ,טינ ןקוק ייז ,ןגיוא ענייד ןוא

 :טסנַא םענייד ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד םיצולּפ ןוא

 ןבעל ןייד ןיז ןפיט ַא ןיז ַא טָאה סע

 ,טסייג ןוא טסיײג וד ,סָאװ טלּפַאלּפ רעטכָאט יד

 .ןענַאּפש סָאד ןקיאיוט ןיא זָארג ןיא ױזַא ביל זיא'ס

 ;טסייו ןוא טליפ סנייד דילג ךעלטיא סָאװ ױזַא טוג זיא'ס

 ןענַארַאפ דיירפ יא ןיז יא טלעוו רעד ףַא זיא'ס
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 טלַאק טינ זיא סע

 רעדילג עניימ ךָאד ,טלַאק טינ זיא סע

 ; טלעק-טנוװָא עניד יד ךרוד טמענ

 רעטכַארטרַאפ-טכייל ַא םורַא ייג ךיא

 ,דלעפ ןכייוו-קימייל ,ןטכייפ ןיא

 ,הנבל ַא טרָאד טמיווש למיה ןיא
 ,רימ רעביא ןטכיול ןרעטש ןוא
 ,ךימ טסיײרט סע ןוא טקיאורַאב סָאװ ךָאד
 !ריא טייז סָאד ,עלעג סענרעטמַאל

 ןדנוצעגנָא טָאה טנַאה סנשטנעמ ַא

 ּפָא ךייא טכַאנ עצנַאג יד טיה ןוא

 ,ןלָאט עקידנרעטמַאלרַאפ ,ָא

 ,ּפָארַא טציא ךיז ךייא וצ זָאל ךיא

 ,עניימ רעדיילק יד טגעװַאב טניו רעד
 ,טכיזעג ןיא רימ ליק טזָאלב טניוו רעד
 ןעגנַאגעגפיוא זיא ץרַאה ןיימ ןיא ןוא
 ,טכיל סערַאברעדנואו ןוא סיורג ַא

 ,,טניה יד ןסיורד ןיא ןליב סע

 ,טניה יד ןסיורד ןיא ןליב סע
 .טניוו רעד ןביוש יד טלסיירט סע
 טניה ץלַא ןטייק יד ףַא קיאור ןגיל רשפא ןוא
 ,טניו רעד ליטש טלמירד ואוו גייווצ ַא ףַא ןוא
 ,דניצַא ױזַא טכעלש זיא רימ רָאנ
 ,טניו רעד ךיז טלסיירטעג טלָאװ םעניימ חמ םעד ןיא יו
 ,טניה ןליב ןטלָאװ עניימ ןרעיוא יד ןיא ןוא

 טנוה ןיימ ןוא ךיא

 ,ןרילרַאפ טציא טסעװ סָאװ ןוא ,ָאיל ,ךיז םורא טסייג וד
 ;קירוצ טינ לָאמניק טמוק ;קַע ןטימ ץלַא טסיירד ןוא
 ,ןרינַאמ עטסכעלרעה יד ,ָאיל ,טסרטּפ טשינַרָאג ףא
 ,קילג ןייק טינ ןעגנערב יז געט ענייד עטסעב יד

 ,רעטנומ ,רעניימ ָאיל ,ייז ןרעוו שילָאכנַאלעמ טסעוו
 !ליפוצ ךיז לבירג טינ ; טלַא ןייז טייצ רעד רַאפ ןוא
 ,רעטנוא עלייוו עלַא ליב ןרעלק ןופ ןוא ןטכַארט ןופ
 .,ליּפש ַא ןיולב זיא ץלַא ןעד .טלַאק ןרעוו ריד ץרַאה'ס טעוו
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 טלַאק זיא'ס

 ,םעניימ רעמיצ ןיא ױזַא טלַאק זיא'ס
 ;וצ ךיא יײג רָאטַאידַאר םוצ
 רעטכָאט ןיימ ,בייוו ןיימ ןיוש ןפָאלש סע
 יור רעטוג ןיא ,טעב ןכייוו ןיא

 ,ןדירפ ןוא ור ייז טָאג ןבעג לָאז

 .טכעלש ןוא גנע ,רעבָא ,זיא רימ

 ,רעגרע ץלַא רימ סרעוו גָאט ַא סָאװ ןוא

 .טכענ עניימ ןעייגרַאפ קערש ןיא

 ןענַאּפש ןָא ביוה'כ ןעוו ,טרעוװו רעטכייל רָאנ

 ,קירוצ ,ןיהַא בוטש ןיא םורַא
 ,קיטסָארפ ןוא רָאלק ןעעזעג בָאה'כ סָאװ
 ,קילב ןיימ רַאפ ךיז קידלּפענ טײרּפש

 רעדילג

 -- !:ןשטנעמ ַא ןופ רעדילג יד זדנוא ןגָאז ליפיוו ,ָא

 ,ינק יד ףַא ךיז ױזַא טגייל ץימע סָאװ ,טנַאה ַא

 טנגעגַאב טסָאה וד סָאװ ,לסקַא ןַא ,זדלַאה ַא

 .רעטַאעט ןיא יצ םארט ןיא ,עפַאק ןקישיור ןיא

 ןַּפיל זדנוא ץרַאה סָאד ףיוא ןעלסיירט לָאמטּפָא יו

 ;טייהרעטכירעגמוא ןגעקטנַא זדנוא ןעמוק סָאװ

 ןקילב ןדייר'ס ,רעכייב ןוא רָאה ןדייר סע

 ! טינ ןענעק רעטרעװ סָאװ סנױזַא

 ,ךעלסיפ זדנוא ץרַאה סָאד ןרעטיצ ןכַאמ יוװ

 ! ייברַאפ טּפָא ןבעווש סָאװ ,סיפ ןעיורפ עטכייל יד

 ; טרעּפמולעגמוא ןוא בָארג ןענעז סָאװ ,יד רָאנ ביל בָאה ךיא ךָאד

 ,ייז ןענָאמרעד ווירב עטלַא ןָא ,טניירפ עטלַא ןָא

 .ןבעל רעזדנוא זדנוא טקנעש סָאװ ,רעד ןָא ךיוא ןוא

 טנעמַאטסעט ןיימ

 ,רעבירַא גערב ןייז זיא ןבעל סָאד

 -- ?שיר; יד יװ טלזיר סע ,טשיור סע

 רעביל ןענייז ןּפיל עטשזורעג

 .שיילפ ןכיילב ןופ רעקיטפַאז ןוא

 ,רעטרעװ עלַא ןפַאשַאב טָאג טָאה'ס
 ,טעָאּפ רעד טשרעה ייז רעביא רָאנ
 ,רעטרעשַאב ןוא רעריגער זיא רע
 .טעב-הּפוח םעד וצ ייז טריפ רע

 ,הנמלַא ןַא זיא טָאג ייב טרָאװ סָאד
 ,דיל ןיא טרָאװ סָאד זיא הלכ ַא
 הנתמ ַא ןּפיל יװ זיא ןוא
 .טינ טרעטיצ ןוא ליוו סָאװ םעד רַאפ

 קיצנַאװצ ןוא יירד ןצניינ ןיא .בָאה ךיא

 -- טלעוו רעד טגָאזעגנָא רעדיל ןיא

 קיצנַאלג ןענייז ןגיוא עלַא זַא

 .טלעזַאב שינעקנעב ַא ןופ ןוא
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 עטשזורעג ןוא עכייוו ןּפיל ןוא ןשיוורַאפ טלָאז ריא :טניימעג טָאה סָאד

 ! סע ןוא םענ :ןטעב ךיז טסיזמוא .ייו םעד עדנעקנעב ןגיוא ןופ

 עטשוקעג טינ ןּפיל ןקערש ךימ ןשיק ןדעי ףֵא :טנימעג טָאה סָאד

 .תמ םייב ענעפָא ןגיוא יו .ייווצ ךעלּפעק ךיז לָאז ןעניפעג

 ,ןקוק ,ןקוק סָאװ וצ ןגױא טקעד ,רעדירב ךימ טגלָאפעגסױא שטָאכ ריא טָאה

 ,דנילב ןוא טזיילגרַאפ ,םוטש ןביילב ןוא ?לָאמוצ טרעהעגוצ ךיז ריא טָאה

 --  ןקוצ ןּפיל ואוו טסיזמוא ביוא ןוא רעדיל עניימ ןופ טפוד רעד !ייװ .,ָא

 .דניו ןוא רוד םענעי ֹוצ ייוו זיא !לוקרעדיװ ןָא טייגרַאפ ,טיײוװרַאפ

 ,רעדיו ןוא ײנסָאד ןופ רעטרעוו טשוק
 -- .טפור ןוא טצייר ןּפיל יו טרָאװ סָאד
 ,רעדיל --- ןטַאט ןופ ,טַאט טרעוו טרָאװ ןופ
 .טפוד ןיא טזיילעגפיוא טרעוו דיל'ס ןוא

 סנירעגענ

 ןגױא ערעייא ןענָאמרעד טנוה ַא לָאמַא ,בלַאק ַא לָאמַא

 ,בָארג ןפיל ערעייא ןענעז םירזח ייב יו

 ,ּפָארַא קעז יוװ ךיילג ןעגנעה רעכייב ערעייא ןוא

 ;ןגיױצעצ זָאנ רעיא זיא שָארפ ַא ייב יװ

 ,ןפַא יו ריא טָאה טנעה ןוא

 -- ןעמעשרַאפ וצ קרעו סטָאג ןפַאשַאב

 .ןעמענוצמורַא ךימ רעדָא

 ,..רעיורט ליפיוו טימ

 .ןגיוא-ךעיורפ ןקוק רעיורט ליפיוו טימ
 ,רעדילג עדנור ןוא עדנצייר ערעייז ףַא
 .ןגיוצרַאפ זיא קידנעטש לּפענ רעליופ ַא

 ,רעדימ ַא יײז ןופ קעװַא טסייג לָאמנייא טינ

 ןדנוטש עטצעל ענייד ןגָאלש'ס רעדייא ךָאד
 .רעדיוו ךָאנ ייז ייב ןייז וטסעוװ לָאמנייא טינ

 ןדנובעגוצ קיבײא ףַא ייז וצ טסיב וד
 ,רעיורט רעד זיא קיביײא ,ךעלגנעגרַאפמוא לייוו
 ןדנוצעגנָא טּפַאשקנעב טימ טולב ןייד זיא'ס ןוא
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 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 ,רעיורג רעד טלעוו ןייד ןיא ןטכייל לָאמטּפָא ןוא
 ,ןענוז עטייוו יד דנַאל ןטגָאזעגוצ ןופ
 -- רעױט רעד דנַאל םענעי וצ יורפ יד זיא'ס ןוא

 .ןענופעג געוו םעד טָאה סָאװ ,םעד זיא ליואוו זַא

 טוה ןסיורג ַא ןיא עמַאד ַא וצ

 ןרעטש ןייד ףַא טלַאפ טוה ןסיורג ןופ

 טכיזעג ןייד ןופ טפלעה ַא ףַא ןוא

 ןקוק רעפרַאש .ןטָאש רעפיט ַא
 ,ליומ ןייד םורַא ןופ ןשטיינק יד
 ,קיסיירד רעביא ןצנַאגניא ,גנוי ךָאנ טסיב וד

 ,ריד רעטניה ןיוש טייוו טנגוי ןייד זיא ךָאד

 ןקיאוררַאפ רָאה עטױרגרַאפדץרַאװש ענייד ןוא

 .טכיזעג ןכעלגנעל ןוא ןקיאור ןייד רעמ ךָאנ

 ןגױא עניורב ענייד ןענעז ןיוש ץייר ןָא
 ,סיפ ענייפ ענייד ןוא זדלַאה רעסייוו ,רעכיוה ןייד

 -- ,קיר'יורט ןוא ױזַא טלַאק עמיטש ןייד טגנילק ןיוש
 ,טרעטיצ ,טרעטיצ ,טרעטיצ המשנ ןיימ רָאנ

 ,ריד ךָאנ ץלַא טרעטיצ ,טרעטיצ יז

 ..שיט םייב קידנריטוקסיד ןוא

 שיט םייב עפאק רעד ןיא קידנריסוקסיד ןוא
 ןצנַאלּפָארע יד גירק םניא ןליּפש סע סָאװ ,עלָאר יד
 ,קרעט םנופ עגַאל יד ןוא ןענירַאמבָאס יד ,סקנעט יד
 ,ןענַאקלַאב יד .ףַא ןייז ןלעװ ןעגנורעדנע ַארַא'ס ןוא
 ,טליפרעד עיסוקסיד רעד ןופ ץיה ןיא ךיא בָאה
 .ענייד ןגיוא יד רימ ףַא ךייוו ןוא דלימ ןקוק'ס יו
 ןעזרעד בָאה'כ ןוא ּפָאק ןיימ ריד וצ טיירדעגמוא בָאה'כ
 !ןסעגרַאפ טינ לעװ ךיא סָאװ ,ץנַאלג ַא יז ןיא
 ,לָאמַא טימ רימ זיא ןרָאװעג רָאלק ןוא
 ,ןענַאלּפָארע יד ךיוה ןעילפ'ס זַא
 ,ןענירַאמבָאס יד ףיט ןעמיווש'ס זַא
 ,טוט דנַאלגנע סָאװ ץלַא יו ,סקנעט םַאזקריוו ןענעז'ס זַא
 ,קרעט ןטימ ןרעו סעּפע טעװ ףוס-לכ-ףוס זַא
 --- .ןענַאקלַאב יד ףַא ןייז ןלעװ ןעגנורדנע זַא
 ,רימ טימ ןייז טעװ סָאװ רָאנ
 --- ריד ןוא רימ טימ
 ? זדנוא טימ

 ,טקוצעג טָאה רהפיוא ןָא ליומ ןייד ןופ לקניוו ַא

 ? ךיא סָאװ עקיבלעז סָאד טליפעג וטסָאה
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 ע י ג ָא ל ָא ט נג ַא

 טיוה עקיטכיזכרוד עטרַאצ ןייד

 ,טגיוועצ ךיז טָאה זדנוא רעביא ךיוה ! טכענ ענױזַא ! הנבל ַאזַא

 ;םַאלּפ רופרופ ַא םיױר ןטייו ןיא !טױרטרַאפ טנייה טגָאלש ץרַאה סָאד יװ ןוא

 ,טגיל הנבל יד סנקלָאװ ףַא ,טכעטש רעגניפ עניימ ןעלדָאנ יו

 .םאל רעסייוו ַא דלעפ םעד ןיא יו .טיוה עקיטכיזכרוד עטרַאצ ןייד

 טלעוו ןוא ץרַאה טָאה ןייש םעד ןיא ןוא

 ,טגייווצעגכרוד ,ןטכָאלפעגכרוד ךיז

 -- טלעוװק ןוא טגנילק ןוא טגניז סעלַא ןוא

 ,טגייוש רָאנ רע רעסייו רעד םאל רעד

 םיור ןיא סופ רעד

 ,לעה ךיז סופ ַא טקערטש סע ינק רעסייוו סמיוואטאב

 ,םיור םניא ןריולרַאפ ,ןיגַאב םעד ןופ סיוש ןיא

 ,לעוו ענירג רעּפוק ,ַ 4 --- ירפ רעד ןיא ןופ יולב ןיא

 !םיוש רעסייוו קיאיינש .,ָא . .ןיב ןופ סיב רעד יװ טצייר

 ,טרינשרַאפ בלַאה ןגיוא טימ

 -- טעלג ןוא סופ םעד יז טעלג

 טרילרַאפ יורג ןגרָאמירפ

 ,טעלָאיפ ןוא יורג ןייז

 תונבל עבלַאה יװ ךעלדיימ

 ןביילב :רעדורב םוצ טגָאזעג ךיא בָאה ,ןעמוקעג רימ זיא ןָארט ןוא דנַאל ןוא
 .ריד יז קנעש ךיא ,ןיורק יד ריד לָאז :ןייז גינעק רעד טפרַאדעג בָאה ךיא
 ,ןביילקרַאפ לָאט ןיא ךיז לעװ ךיא ןוא ןעמונרַאפ רעמ ,רעבָא ,ןבָאה ךימ
 ,רימ ךיא ביילברַאפ םי םעד ייב ןוא ןיש-הנבל רעד ןוא םי רעד

 ,תונתמ רימ רעדורב ןיימ טיג סע ,ןעמַאד עטסקידנצייר יד ףיוה ןופ
 ; קנַאשעג ןייז זיא ךעלגינעק ןוא ,םוטש ןגיוא עניימ ןזָאל ייז
 ,תונבל בלַאה יו ,רימ ךעלדיימ טקנעש ,םימי ןביז ןופ ייוו רעד יװ ןוא
 .קנַאלש ןוא קידנכערּפשרַאפ ױזַא ,םוא ךיא ןַאּפש רעקידנגייווש ַא

 ןבעג רַאנףױה םעד טלָאװעג ךיוא טָאה
 .קעװַא טינ םיא קנעש ,גינעק ,ָא.

 ןבעווש זַא ,קלַאפ םעד רימ טשרעביל ביג,
 ,"געט עניימ ךרוד רימ רַאפ רע לָאז.
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 םיװַאטַאב ןיזיקרַאמ

 רעדיל ענייפ ,עניד עניימ ןופ

 .טיוט טימ טקעמש

 .דנַאלזײא ,ר --

 !ור רעסייוו-יולב ןיימ ןיא רימ וצ ךיז טָאה טוט רעד
 ;ןזיװַאב טכַאנ עטצעל טשרע לָאמ ןטשרע םוצ
 האוװעדנַאר ַא םי ןופ גערב םעד ייב ןעוו
 ,ןיזיקרַאמ רעד טימ טָאהעג ךיא בָאה

 ,טבילרַאפ בלַאה ןקוק עניימ ןגיוא יד

 .ןבילברַאפ ןייטש ןקַאנ ריא ףַא ןענעז ןוא
 ,טּפירקסונַאמ ַא רימ רַאפ זיא זיקרַאמ ---

 .ןבירעגּפָא ןוא טקעמרַאפ זיא סָאװ

 ,טַאמ-ךעלבלעג טרעוו טיוה ריא .טכַאל ןיזיקרַאמ

 ,רעדילג עקיבעגכָאנ עריא ןופ טייוו'ס ןוא

 ,טַאמָארַא רעקידנצייר רענעי טָא

 .רעדיל עניימ ןיא ךיוא ןוא טױט ןיא טסליפ סָאװ

 רעלעק ןיא

 -- ןשיט עלַא רעביא ןוא ,ןייװ ןרעיוז לגירק םייב
 ,ךױר-ןסָאריּפַאּפ רעד ,רעלעק ַא ןופ לקניוו ןיא
 ןשינערעהוצנָא טימ ,רעלעה ןבעל ןייד ריד טרעוו
 ,.ךיוה ץימע ךיז טגניזעצ ןיּפ ןוא גרָאז ןדניוש סע

 ,ןגעלרַאפ בלַאה יו ,טסקוק וד ןציז ָאד טכענ עצנַאג טסנעק
 ,םוא עמַאד ןייד ףא ךיז (!לַאגע ץנַאג ךָאד זיא ריד)
 -- ןגעוורעד טינ ךיז טסנעק וד -- ןציוו ןעגנילק ריד םורַא
 ,םורַא יז ךעלדנע טסמענ ,לַאנַאב ,בָארג ,ךעלמיטסקלָאפ

 ,ןגיוב ךיז ריד וצ טמענ יז
 (!לַאגע ץלַא טינ זיא ריד)
 ןגיוא עריא ןטכייל'ס ןוא
 ,לַאנַאב בָארג ,קיטרַאסקלָאפ

 למיה ןוא דרע ואוו
 ןבייל ינַאמ

 ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק למיה ןוא דרע ואוו

 ;ןעילברעדנַאנַאפ טמענ עפיט ַא טכַאנ ַא

 ןעילט טשלחרַאפ גָאטיײיב סָאװ ,ןעגנַאלרַאפ

 ןעמַאלפ ןעמענ ןצרַאה ןיא טפַאשנדײל טימ
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 ןעמַאצ ןָא טלעוו עטיירב ַא סיוא ךיז טײרּפש סע

 .ןעילפ ,ןבעווש ןעקנופ-ןגיוא ענירג ןוא

 .ןעירב ךעלניז טמענ ריד ןיא וורענ רעדעיַא

 ןעמַאזרַאפ סָאװ טינ טסלָאז וד :טקערש ךיד ,טסלייא וד

 ,ןעייוו ןסַאג יד עקיכַאװ ןעיורפ טימ

 ,ןלעטש ךעלסיפ ךיז קידנצייר ענדָאמ ןוא

 -- .ןעיײגרַאפ ץעק ןעקוַאימ ןיא טנעוװ ןבענ ןוא

 ןלעװו עכיג יוװ ,ּפָארַא גרַאב רענייטש יו

 ןעיירד ךיז ןָא ןביוה ןגיוא עניימ רַאפ
 ןלעטָאה ןוא ןעיורפ יד ,ץעק יד ,טכַאנ יד

 ךייא רַאפ לַאפ ךיא

 ;ןטערט לָאז סופ ַא טָאה'ס רע .ךייא רַאפ לַאפ ךיא

 ןעײּפש רעדעי לָאז רימ םינּפ םעד ןיא ןוא

 ןטער המשנ ןיימ סָאד טעװ רשפא ,יוא
 .ןעיײרפַאב ץרַאה םערָא ןיימ טייקיטשינ ןופ

 ןזָאל ךיז ךיא לָאז ןיילַא ,ןיילק ןוא

 ,געוו ןטײרפַאב ןוא ןטײנַאב ַא ףֵא

 ןזָארג ןופ ךָאנ רעקירעדינ ןוא
 .געט עניימ ןלָאז רימ ןיײגרַאפ

 המשנ ןיימ זיא קירעיורט

 המשנ ןיימ זיא קירעיורט
 גער ןוא טכַאנ --- ןסיורדניא ןוא

 ,המשנ ןיימ ,ךיז ריד טימ לעוו'כ
 ןגער ןוא טכַאנ רעד ןיא ןזָאל

 ,ןגָארט ךיד טנעה עניימ ןיא לעוו'כ
 ,ענײמ המשנ עמערָא
 ןגָארטרעד ךיד ךיא לע רשפא
 .עניימ המשנ ,דָאנג ןייז וצ

 :דנַאלזיא .ר רעביל ןיימ

 ,דימ ןיב ךיא ךיוא
 דימ ןבעל ןוא בייל טימ
 ,דייר עגנַאל שירַאנ ןוא געט עיורג ןופ

 ,דיירפ רעטדערעגנייא ,תוואת עטסוּפ ןופ
 ,וט ןוא טכַארט ךיא סָאװ ,גנידצלַא ןופ
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 .וד יוװ ױזַא
 ,ייווצ ןיא טליײטעצ ,סנייד יוװ ,ץרַאה ןיימ זיא'ס ןוא

 -- ,ינש זיא בלַאה ַא ,טיוק זיא בלַאה ַא

 דיירפ ליפיזַא ךיא בָאה ךָאד ןוא
 .דיײר עגנַאל שירַאנ ןוא געט עיורג יד טָא ןיא

 ןייגוצמוא ןסַאג ןיא ךיא בָאה ביל ןוא

 ,ןײלַא רָאג יצ ,ןצימע טימ
 ,ןיטש רעטצנעפ ַא רַאפ עלייוו ַא ףַא ןביילב טָא

 ןעניפעג סע ואוו
 ןענידראס ,זעק ,ראיוואק עטריטרָאּפמיא ךיז

 .ןרעקיל ןוא ןענייוו ענייפ ןוא

 ןסעזעג ךיא טלָאװ טכענ עצנַאג ןוא

 ןרעה רעדיוו רימ טלָאװ ןסערעד טינ ןוא

 :ןלייצרעד לָאמ טנזיוט ןיוש טרעהעג בָאה'כ סָאװ
 ןפָאלרַאפ ךיז טָאה'ס סָאװ ןוא גירק רעמירק ,ןטסינַאטנַאק ןופ

 ןלױּפ ןיא רָאי ןטירד קיצכעז ןיא
 .ןפָאלעג ןָאעלָאּפַאנ זיא דנַאלסור ןופ יװ ןוא

 דיירפ ליפיוו טימ ,עז ןוא

 ;דייר ענייד רימ ץלַא רזח ךיא
 ,יױרפ יד םורַא טייג ןּפָאלשעגסיוא טינ ,דימ

 ,יורג ןוא קידעכָאװ ןּפַאלק עריא לפָאטנַאּפ יד

 .ןגרָאז עקידעכָאװ ןכירק ןעלקניוו ןוא טנעוװ יד ןופ
 ױזַא ,ָאי ,ָאי

 ,ױרפ יד םורַא טײג ןפָאלשעגסױא טינ ,דימ

 ,יױרג ןוא קידעכָאװ ןּפַאלק עריא לּפָאטנַאּפ יד

 ..ןגרָאז עקידעכָאװ ןכירק ןעלקניוו ןוא טנעוו יד ןופ

 ןגרָאברַאפ דייר עקילײװגנַאל יד טָא ןיא טגיל ליפיוו)

 (! דיירפ ןוא גנונעפָאה ,ןוחטב

 ריד טימ ךיילג ןוא
 רימ ןטעב ךיז טליוו ךיוא
 הר ךָאנ טָאג ןביל םוצ
 ור רעליטש קיביײא ךָאנ

 קירוצ ייג ךיא

 סיז יא קירעיורט יא זיא רימ

 .ןקוצ ןעלסקַא עניימ ןוא

 .קינלָאר ,י ==

 ןדירפ ןופ דנַאל םוצ קירוצ ייג ךיא

 ,רעמ טינ ךיא ןעק ָאד ןביילברַאפ

 ןדימ ַא ּפָאק ַא ךיז טימ גָארט ךיא

 .רעוש ןוא זיא טרעמוארַאפ ץרַאה ןיימ
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 ,ןסעגרַאפ ךיז ךיא ליוו םעלַא ןָא
 ,ייברַאפ זיא ןועוװעג זיא סָאװ
 ,ןסע רעדיוו ךיא ליוו איזארבמא
 .ינ סָאד ןופ ןעקנירט ראטקענ ןוא

 ,ןגירק טינ ךיז לזמ ןטימ ליוו'כ
 -- .וצ ךיא םענ סָאד ,גָאט רעד טיג'ס סָאװ
 ,ןגיוורעד ןוא ןגיוו ,ןגיוורַאפ
 הר רעטסכעה וצ געט יד ךיא ליוו

 ...בוט םש לעב רעקיליײה רעד זיא

 ןעגנַאגעגמוא דלעפ ןיא בוט םש לעב רעקילייה רעד זיא
 .ןעגנַאגעג ןטלַאק םניא דלעפ ןיא ןעניגַאב
 ,ןטניוו יד ןזָאלבעג ןבָאה קיטסָארפ ןוא טלַאק
 ,ןטניוו יד ןזָאלבעג ןופצ ןופ ןבָאה סע
 ; רעדילג יד ןרירפ םיא ןעמונעג ןבָאה'ס זַא
 ,רעדילג ענערָארפרַאפ טימ טָאה'ס ןוא
 ןצּפעל יד טנפעעג בוט םש לעב רעקילייה רעד
 .ןעגנוזעצ ךיז לוק ןפַא טָאה ןוא
 ןצפעל עטנפעעג ענייז ןבָאה ױזַא
 :ןעגנוזעג ,ןעגנוזעג ,ןעגנוזעג
 ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,םעד וצ זיא ליואוו זַא;
 ,ןרירַאב םיא לָאמַא לָאז טניוװ ןייד,
 ,ןעוועג הכוז בָאה'כ סָאװ ,רימ וצ זיא ליואוו זַא;
 ;ןרירפ וצ ענייד ןופ ןטלעק ןופ.,
 ,ליואוו ןוא זיא ליואוו זַא ןוא רימ וצ זיא ליואוו זַא,
 ,"ליואוו ןוא זיא ליואוו ןוא זיא ליואוו זַא.

 ןעקנורטעג ץלַא טפול עקיטסָארפ יד קיטשרוד ןוא

 .ןעקנוזרַאפ תובשחמ עפיט ןיא רעדיוו ןוא

 סױרַא למיה םניא זיא זייווכעלסיב ןוא

 ,סיורג ןוא קימַאלּפ ױזַא ןוז ַא

 ,סייה זיא ןרָאװעג םונהיג ןיא יװ זַא

 סייווש זײװנּפָארט טָאה ןענורעג םינּפ ןופ

 דלעפ ןדנעננערב םניא טָאה'ס ןוא
 ,טייוועג טינ לָאמוצ לטניוו ןייק
 ,דלעפ ןדנענערב ןכרוד טָאה ךיז םיצולּפ רָאנ
 ;טײרּפשעצ בוט םש לעב ןופ לוק סָאד
 ןעגנוזעג בוט םוש לעב רעד טָאה סָאד

 ןעגנוזעג רעפעשַאב םוצ בױל ַא
 ,ןגער רַאפ ןוא ןוז רַאפ ,ןציה ןוא ןטלעק רַאפ;;
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 ! ביול ַא ריד ,טכַאנ רַאפ ןוא גָאט רַאּפ,
 ,ןגעקטנַא ןשטנעמ םעד טסקיש וד סָאװ ,ץלַא רַאפ,,
 !בױל ַא ,ריד ביול ַא ,ריד ביול ַא;
 ,טנערברַאפ טציא רעוו ךיא סָאװ ,רימ וצ זיא ליואוו ןוא
 ,טנערברַאפ ענייד ןרעייפ ןופ,
 ,טרעשַאב טסָאה וד ןוא ,הכוז ןיב ךיא ביוא ןוא;,
 ,דרע ןייד ףַא טציא טייקיטשרוד ןופ ןלַאפ וצ.
 ליואוו ןוא זיא ליואוו יו ןוא רימ וצ זיא ליואוו יו,
 ."ליואוו ןוא ןזיא ליואוו ןוא זיא ליואוו ןוא

 ןציבר רעװַאקירטס יד

 ,עקידנלארטש ַא םורַא טנַאּפש עבָאב יד
 .טכיזעג ריא ןיא ךיז ןעלדנח ךעלבירגדןח
 רעבליז ןוא ײלעצרָאּפ טימ שיט רעד טקנַאלב'ס ןוא
 ,טכיל עבָארג ןענערב רעטכייל עוויסַאמ ןיא ןוא

 .רדס רעטשרע רעד זיא'ס .ןטיירג ןיא ץלַא ךיז טלַאה ןעמ
 ;גנַאל ןופ שיט םייב ןיוש ןציז ,רעבָא ,רעדניק רימ
 ,ךעלסיפ יד טימ ןגיוו ,ךעלגיוא עקידנטכיול טימ
 .קנַאב עגנַאל יד זדנוא רעטנוא טעּפירקס סע

 ,עבָאב יד סױרַא טייג לרעּפ ןיא ןוא סעלטַא ןיא

 :סיא יז טקוק הלכ עקידוועמעש ַא יװ ױזַא

 ןעמַאזצ לָאמ ןשרע םוצ טנייה ןענעז סע

 .זיוה ןיא ריא ייב ךעלקינייא יד ןוא רעדניק יד

 ,רעהפיוא ןָא טנעה יד טענק ןוא זדנוא ףַא טקוק יז

 ,דיירפ רַאפ ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טינ סייוו ןוא
 ןצנַאגניא רָאג יז טפױלטנַא לָאמַאטימ ןוא
 .דיילק ריא ןיא סָאװ טגָארט ןוא קירוצ דלַאב טמוק

 ןלַאפעג שיט ןפַא ןוא .ףרָאװ ַא טיג יז
 --- לָאמַאטימ ןענעז תוסוכ טרעדנוה יאדוא
 ,"ןלייצ טינ ,ענעדלָאג רעדניק ךייא ליוו ךיא
 ,לוק סעבָאב רעד ךיילג רעבליז םעד טימ טגנילק

 ןבעל שידיי בורח רעזדנוא רַאפ

 ןבעל שידיי בורח רעזדנוא רַאפ
 ! דָאנג ןייד רַאפ טעב ןוא ךיא לַאפ
 ,ענליװ-עמַאמ רעזדנוא ףַא ןייוו ךיא

 ,דָארב ףַא ןוא אעמָאלָאק ףַא

 ,גרעבמעל ,שילַאק ,ענוװָאק ,עשרַאװ ףַא
 ,טעטש עניילק ףַא ןוא עסיורג ףַא
 ןלַאפַאב ןיוש אנוש רעד זיא'ס סָאװ
 .טעװ ןלַאפַאב ךָאנ רעטעּפש סָאװ
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 ע י ג ָא ל ָא ט נ א

 ,לזייה ךעליירפ שידיי ןדעי ףַא ,לסעג קיצומש שידיי ןדעי הַא
 -- טיײטש לטעטש שיאיוג ַא ןיא סָאװ ,גָאלק ןוא ךיא ןייוו םָארק רעדעי ףַא
 סרעזדנוא ןזעוועג זיא סָאװ ץלַא הַא ,עמשטערק ןוא דרַאבמָאל ,קנעש רעדעי ףַא
 ,טייגרַאפ דניצַא ךיור ןטימ ןוא ;גָאװ ןוא סָאמ רעשלַאפ רעזדנוא הַא

 !שידיי זיא'ס סָאװ ,ץלַא לעה ןֹוא ןייר זיא'ס
 ! קירוצ יוב ןבעל עמ'רָא סָאד
 תומשנ עטרעמוארַאפ יד ןוא
 ,גיוורַאפ טרָאװ קיאָאדטינ ַא טימ

 ןמיה ַא

 ,טנגוט ןופ גנורעּפרעקרַאפ וד -- הנבל

 .זיירק-ךרעטש ןייד ןיא וטסנַאּפש קידענג יו

 טנגוי רעביל רעד ףַא יוװ ,ּפָארַא טסקוק וד

 ,ןיירג רעגולק רעד טייהרעקידנעלכיימש טקוק

 ,ןרָאװעג זיא טמערָארַאפ סָאװ ,עמַאד ַא
 ! ָאד עדריוו זיא ריר ריא ןיא ךָאד
 ,ןרָאבעג טלעוו רעטלַא רעד ןיא ןיב ךיא ךיוא
 !העש רעטצעל רעד זיב ךיא ןיב רעריא ןוא

 ןענייּפ ןופ ןוא קילגמוא ןופ ,דרָאמ ןופ טלעוו ,ָא
 -- .טיירגעג רימ רַאפ ןיוש רבק ןייד זיא סע
 ןענישרעד רימ רַאפ וטסלָאז ,העש יד טמוק ךָאד
 ! דיירפ ןיימ ןיא םולח ,הלכ ךיז זיײװַאב

 עדנַארעװ רעד ףַא ָאד רימ טוג זיא לייוורעד

 ,ור עטיוט ןלייז יװ --- גרעב יד םורַא
 ,ױדנַאל אשיז ןיב ךיא סָאװ ,רימ זיא טוג ןוא
 !וט ןוא טכַארט ךיא סָאװ ,סעלַא זיא טוג ןוא

 דיל ןופ ןַאמ רעד ןיב ךיא

 רעיורט ןזעוועג טינ זיא'ס ןעגנַאגעג סַאג ןיא ןיב ךיא
 .טלעטשרַאפ טכיל ןיימ טָאה סָאװ ןעזעג טינ טינרָאג ןוא
 ןצרַאה ןופ שינעפיט ןיא ןגױא עניימ רַאפ טלָאוװ'ס יװ
 ,טלעווקעגפיוא טָאה לַאװק ַא ןעוועג טנַאװ עיורג ַא

 ,ןעמונרַאפ בָאה ךיא סָאװ ןוא ןזעוועג טנַאװ ןייק טינ זיא'ס
 -- ,טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ןוא ,ירפ זיא ןעוועג געוו רעד

 ןעמענרַאפ ןוא ןרעה וצ רעזייה ןוא טייל ןוא סַאג רָאנ

 .טרעשַאב ןעוועג רימ זיא .יברַאפ טעמכ ךיא יג
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 ןגָאז וצ סָאװ ךייא ךָאנ בָאה'כ ,רעפיט ַא םָארטש ַא טולב ןיימ

 .טינ ךיא לעוװ ןגָאז רָאנ ,ּפונק ַא ןָא םעדָאפ ַא

 ,םישעמ ןופ טייל יד טייז ריא תורוד טנזיוט רַאפ סנייא זיא

 ,דיל ןופ ןַאמ רעד ןיב ךיא .בורג ןיימ ךָאנ יא רַאפ יא

 רעמיוב קינײװ טימ קרַאּפ רעניילק ַא

 ,ךַאלרַאש יװ טיור ָאנָאמיק ַא ןיא רעמיוב קיניײװ טימ קרַאּפ רעניילק ַא

 ;סױרַא טקוק רעטצנעפ ןופ יורפ ַא :זױה ןרעצליה ַא טייז רעד ייב ןוא

 ,עטיור סָאנָאמיק ױזַא טנייפ בָאה'כ -- .ןלָאמעגסיױא זיא םיא ףַא בָאד ַא

 ,זיוה ןופ ּפָא רעכיג ךיז רעק'כ זַא .סױא סעלַא סָאד טעז שידניק יװ

 ,לכעלב ַא טרָאד ןיא טּפַאלקעגוצ ןוא
 ,טנעה עניימ ןעמַאזוצ גייל ךיא ָאד זַא ,טייטש לכעלב ןפַא ןוא

 ,םעניורב םעד ךַאד םעד ףַא רימ קוק ןוא קיצרעפ ןוא ןיינ טרעדנוה ןצכַא ןיא

 .טנעװ עסייוװ יד ףַא רימ קוק א .ָא פ | ע ל א ר ַא ג ד ע טָאה טבעלעג

 .ןסיורד ןיא ןיטש טשרעביל ןיוש ביילב ךיא

 ,הרוש ַא ,טרָאװ ַא ,דיל ַא סָאּפ ןופ
 ;קנַאדעג ןיימ ןיא ןרעטנָאלּפ ךיז
 ?ןעזעג ,טרעהעג ייז ךיא בָאה ואוו
 .גנַאל תורוד ןיוש זיא'ס ,ךיז טכַאד רימ

 ,ןקעװ סעּפע ןעמָאנ רעד ,בָאר יד
 ,רימ ןיא גנַאל ןופ סענעסעגרַאפ
 ,ןכוזַאב זיוה סָאד ןעק ןעמ לייוו ןוא
 .ריט םוצ ןייג ךיז ךיא זָאל ױזַא

 ןקָארשעג ןוא טָאה טסיײײרטעג ךָאד ןוא
 ,רָאװ ןפַא ןוא ךימ םולח ןיא
 ךָאנ ןעו ךיז טעװ .ןטכענ טשרע ץלַא סָאד
 "! רָאמרעװענ, --- ? ןרעקרעדיוװ סָאד

 גנוטכיד
 ןהפי ףסוי

 ,ןעלגיר יד טכַאמעגפיוא טָאה טכַאנ יד
 ,סױרַא טמיווש הנבל יד ןוא
 ,ןעלגיה ענירג יד ןוא דנַאל-ךַאלּפ סָאד
 .סיוארָאפ זייוונליימ ןפיול ייז

 ןעייג ןעמַאװצ םיא טימ .טײג רע

 ,לַאװק ןפרַאש ַא ןופ תוחיר יד
 ןעייו רעטרעװו עטייוו םיא םורַא
 .לַאפ-רעסַאװ ַא יו ןשיור ןוא

 ןגָאז רעטרעװװ עטייו יד סָאװ ןוא

 ,דיל ריא ןיא טגניז טכַאנ יד סָאװ ןוא

 ,ןגָאלשעצ טכיל רעקיטש ןיא ךיז טָאה

 .טירט ענייז ייב ךיז טרעגלַאװ ןוא

 ןעמואוושעג טכייל טלָאװ רע יוװ ,טייג רע

 ,ןייש ןוא ,גנַאלק ןוא ,טכַאנ ןוא ,טרָאװ ןוא

 .ןעמוג ןייז ףַא ןגיוצעג רע טָאה

 .ןייו רעטלַא טלָאװ ןעוועג סָאד יוװ

 ןענייו ןעמענ םישוח ענייז ןוא
 -- :קילג ןופ ןוא רעסיורג טּפַאשביל ןופ
 ןעניימ רעטרעוװו ןוא תויתוא סָאװ
 .קילבנגױא ןַא םיא טָאה טקעלּפטנַא

 ןטענק וצ ןָא ןביוה רעגניפ יד
 ,טימעג ןוא רעטרעוו ןבליז ןופ
 ןטעב ןטייװצ םוצ ךיז טמענ טרָאװ ןייא
 ,דיל ןקידנעמוק ןופ ביול ןיא
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 ןעלגיר יד טכַאמעגפיוא טָאה טכַאנ יד
 ,םַאל רעד ךיז טרעטיפ למיה ןיא
 ,ןעלגיה עלַא ןייא טגנילש דנַאל-ךַאלּפ סָאד
 ,םי רעד יו ךיז טגעװַאב דרע יד

 עביל

 ןפָאלש רעדניק עכַאװש ,עניילק טרָאד, ,ןעמַאלפעצ ןוז יד טכַאנרַאפ טמענ'ס ןעוו
 ,טכַאװ ורמוא ןיימ ייז רעביא ןוא, .טקערש ןוא טקעװ ךיז ץרַאה עדימ סָאד
 ,ןפָאה טינ טױט ןפַא ןיוש ןעק'ס רעוו;; ןעמי עטייוו ףֵא ףיש ַא טייג סע
 ?טכַאנ ןוא קערש ןבעג םיא ןעק סָאװ, ! טגערפ טינ --- ףיש יד טייג סע ןיהואוו

 ןפַאלש םעד טכַאנ יד טיג תומולח., :ןגיובעג טסַאמ ןָא --- ןַאטיּפַאק רעד
 .טײלגַאב ,טייוו ךעלביל םיא קערש יד; ,ףיט זיא דניז ןיימ םי רעד יװ ,ָאי;
 ,ןפַאה ןטייוו םעד ןעז טינ ןעק רע. ;ןגיוא עניימ ןכוז ןופ דנילב ןיוש.,
 ,טוט ןטנָאנ םעד ןעז טינ טעװ רע; ,ףיש יד ריד וצ ּפָא ךיא ביג טציא,

 ןגיל סאּפמָאק םעד ןופ ךעלקיטש יד;
 ,ףיט טנורגּפָא ןיא ,טנעה עניימ ךרוד.
 ,ןגיוו ךיז טיוט ןטימ לעװ ךיא ןוא,
 ,"ףיש רעטריפעג ןייד רעביא ,טָאג,

 רעדיל עניימ ןענעז סע

 ןעגנַאלש יו גולק ,ןביוט יװ ןייר
 ,טלַאק ,קיאור ןזלעפ יד יוװ
 ,ןעגנַאלקרעדיװ יוװ קירעטיצ
 ,דלַאװ רעגנוי ַא יװ קישיור
 ,ןגיוא יד יורפ-ןסַאג ַא ןופ
 -- .,דניק ַא ןופ ןליּפש עיירפ'ס
 ,ןגיובנגער רעטסרָאלק רעד ןוא
 ,טניוו-טנוװָא רעטסטכייל רעד ןוא
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 ןיסַאב .מ

 רעוועיליהָאמ ,סעקווינ ןיא ,1889 ,ץרעמ 1ט19 םטר ןראבטג -- ןיסַאב .מ

 ןיא -- רעדיל וקורד וצ ןבייהעגנא .1907 ויא עסירעמא ןיא ןעמוקעג .זיירק

 .1909 רָאי



 העש עטוג יד

 . ,העש עטוג ןימ ַאזַא ןַארַאפ

 ,ָאנד ןופ ףיט רעד וצ זיב --- ךיז ןיא טייקרעטיול ןופ העש ַא

 לעה ןוא ,ףרַאש ןוא יירפ ןרעוו םישוח עניימ עלַא ןעוו

 ,טלעוו ןוא למערעוו רַאפ ,טָאג רַאפ

 :לעז ןֹוא טימעג םענעגייא ןיימ רַאפ ןוא

 : ןגרָאברַאפ ןוא ןליוהרַאפ ןעוועג רימ ןופ זיא סָאװ ,ץלַא ןוא

 ,טקעװעגפיוא ןוא טקעדעגפיוא גנולצולּפ טרעוו

 ןגרָאז ןופ ןוא ןדיירפ ןופ ןרעביפ עלַא טימ

 ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןעמעלַא ןוא ץלַא ךיא טלָאװ ןבילקעגפיוא ןוא

 ,רענייק טינ טמענרַאפ רעצ רעייז סָאװ

 דרע רעד וצ ןלַאפעגוצ ןוא

 :רעניײטש ןוא ןעגנוצָארּפש ,רענרעד עריא טימ

 טלעהעגפיוא ןוא ייז ןיא ךיז ןטילעגסיוא

 ; קָאטיײװ ןוא ןייּפ סנדעי ןיא

 ,טלעו רעד ןופ ןקילג עלַא ךיא טלָאװ ןטיבעגסיוא ןוא

 ,טרעשַאב רימ ןענעז סָאװ

 ,גָאט-יורג ןטסדנימ רעייז רַאפ

 :דיײרפ ןוא רעצ ןיימ טימ ךיז טזיילעגפיוא ןוא

 .טלעוו ןוא למערעוו ןיא ,טָאג ןיא ,טניוװ ןיא

 לבענ

 ,ןסקופ עקידנריּפש ,עיולב יד טינ ןעוו ,ָא .ןעגנוטרַאוװרעד

 ןגעו עקידלבענ ,עליטש יד הַא ,זדנעג עקידנעשזדנָאלב ,עסייוו תונחמ יו

 ,ךעלקסיּפ עלָאמש יד טימ :טנװָא םנופ לבענ ןקיטכיזכרוד ןיא

 :ןקע עקידוװעליּפש ,עטיירב יד ןוא ,טייו ץעגרע ךיז ןענעטָאש

 ,ןקערש עּפמעט יד ןוא ןגיוא עגולק יד טימ ,סנכייצ-גערפ עמוטש :עסייוו רעזדלעה טימ

 -- !טנװֶָא םנופ ןגעװו יד ףַא ,טנווָא םנופ לבענ ןיא

 טברַאטשרַאפ ןוא טרעטיצ רעיוא ןיימ ןיא ,םולח ןפיט ןיא יו

 ; ןוגיניָאגיָאג רעקידנגָאנ רעד ןעמונרַאפ ייז רעיוא ןיימ טָאה

 :ןגיל ןגױא עניימ רַאֿפ .ָאגיָאג ,ָאגיָאג; :ןקירעפעלש רעיײז ךיא רעה

 ,לגילפ עקידלּפַאצ ,עסייוו .ןעמוק עניימ ןלעווש יד וצ רעטנענ

 .ןעלבָאנש ,עקידנקוצ ,ערַאש ,לבענ םנופ רעבליז ןכרוד

 ,טנוװָא םנופ ןגעוו יד ףַא ,טנוװָא םנופ ןגעוו יד טימ

 טנוװֶא םנופ לבענ ןקיטכיזכרוד ,ןטייוו םעד ןיא

 ,ןקעלפ עקידלטניּפ ,עטיור : ךיא עז

 : סנכייצ-גערפ עמוטש --- רעזדלעה עסייוו ןופ ךיז ןעלרינש

 ,יבש יװ ,טלַאפ ןוא טלַאפ סָאװ ,ךוּפ רעסייוו רעד ,ָא ןוא

 ,ײװַאז רעקיטסָארפ יוװ ,טילג ןוא

 .טנוװֶא םנופ ןגעוו עקידנטָאש ,עטייוו עניימ ףַא
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 עיג ָאל ָאטנַא

 לַאשגָאװ יד

 -- ןלָאש יד ףַא עלַא רימ טנַאה עדמעדפ ַא
 ,רעווש ןוא גנירג ,טלַאק ןוא גנערטש טלַאה
 ;רעהַא ,ןיהַא ךיז ןגיו רימ .ּפָאק רעזדנוא רעביא לָאשגָאװ יד
 טקיטעמוא ןוא טגייווש'ס רעוו טײקטסוּפ עקידארומ ַא
 ;רעטנומ זיא'ס רעוו ןוא זדנוא רעטנוא ךיז טזָאל
 ,טוג --- ןבעל רימ ,ּפָארַא ףיט טנורנּפָא ןיא
 ,םורַא ךיז ןסייר רימ --- ןלָאש יד ךיז ןגיוו סע
 טינ רענייק ןגַאװ רָאנ : רעה --- ןוא ןיה
 .רעטנורַא ףיט ןפרַאװ וצ קילב ַא | .רעטנורַא ,ףױרַא

 רוד ןוא טולב ןייד ןופ לגיּפש ןיא

 ,טנַאװ ןפַא לגיּפש ןיא קילב יע;
 ,רָאנ עגר ַא ,קילבילַאפוצ ַא
 --  טנַאקַאבמוא ןוא טנַאקַאב --- רעצימע ןוא
 ,(רָאי טנזיױט ליפיוו ףַא סייוו רעוװ) --- טרָאד טָאה
 :קירוצ ןָאטעג גנורּפש ןקידהיח ַא
 ,סיפ ןוא טנעה עקידעּפַאל טימ
 --- .ןגיוא יד ןיא רעייפ ןדליוו ןוא
 ,רימ ןצרַאה ןיא ףיט
 ,ףור רעטייוו ַא טליוהעגפיוא גנולצולּפ טָאה
 ,סקידנענייוו ןוא סייוו סעּפע ןוא
 ,ףוג ןיימ ןופ ךיז טדײשעגּפָא ,טרעטיצעגפיוא טָאה
 .ןגיולפעגקעווַא רימ ןופ טייוו ץעגרע ןוא

24 

 ,סיפ יד וצ זיב ּפָאק ןופ ,טָאה לגיּפש ןיא
 ;טקוקעג רימ ףַא רעוו המיא טימ
 ,טקוצעג םורק ןבָאה רעדילג עקידלקסומ יד
 ,טקורעג קירוצ ףַא ךיז קערש טימ לופ ןוא
 --  .טנָאנ ןוא טייוו ןופ ,טכיל ןופ ןוא ןטָאש ןופ ליּפש םענדָאמ ןיא
 ,טנָאקרעד טינ עטייווצ סָאד סנייא ןבָאה רימ

 ;סַאה טימ ןוא לקע טימ םוטש ךיז טקוקעגנָא ןוא

 ,טלָאװעג ךיז ןפרַאװ ןטייווצ ןפַא רענייא ןבָאה רימ
 ;סעכ טימ ןוא האנש רעדליוו טימ

 :טנָאמרעד ךיז סעּפע ,גנולצולּפ ,עדייב ןבָאה רָאנ
 --- .טנַאקרעד ךיז ןוא

 .קעװַא גנַאל ןיוש זיא םולח רעזייב רעד

 ,קעלפ רעצרַאװש ,רעסיורג ַא יו --- לגיּפש ןיא טרָאד רָאנ
 ,קערש --- עּפלַאמ יד טרָא ריא ףַא ךָאנ ץלַא טייטש
 :טנָאמ ןוא ,טנָאמ ןוא

 --- .ןייצ עקידרעװַאג ,עמורק ןוא טנעה עקידעּפַאל טימ
 :טָאג ןופ טכַארטעג בָאה ךיא

 ,ןילַא ךיז ןופ --- םיהלא םלצ ןופ
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 עי ג ָא לא ט נ ַא

 ,טקנעבעג ןוא טרעביפעג :גנַאל ןבעל ַא טָאה סָאװ
 -- ט'רעמָאה'עג ןוא ט'נייטשנייא'עג
 היח ענדולב ַא יװ ,ךיז בָאה ןוא
 ,טרעמָאיעצ טכַאנ רעד ןיא

 ןעניגַאב ןקיבײא םוצ

 ;ּפעק עצרַאװש ,עטַאלדוק טימ ןרוטנעצ
 ,ּפעטס ןופ טניוו םניא טרעכיוועצ רָאה יד
 רעמינּפ יד
 -- ןרוטנָאק ענעטינשעג-ףרַאש טימ --
 ,ןרופ עקידנצכערק ןוא ןרעדער
 ,טלעוו רעד ןופ ןטנָאזירָאה יד וצ
 .ןרוזַאל עקיטכיל יד וצ

 :ןרוטנעצ
 דרעפ-אשמ ןופ סיפ
 ,ערעוש סרעּפרעק ןוא
 ,דרע רעד ןיא עטנַאּפשעגניײא
 :ןרוקיּפע ןופ רעמינּפ ןוא טנעה טימ

 ךיז ןסייר ,ןעקנעב
 רעד וצ רעכייב עקידנעיירש-םָאביד טימ
 --- .עיירפ ןטלעוו ךָאנ
 -- .ןרוטנעצ
 .היח רעד ןיא עטרַאּפשעגניײא ןגָאלק ןשטנעמ

 ךיוה

 גרעב-ןזלעפ

 ,רעבייל עקידלקסומ עקרַאטש טימ גרעב-ןזלעפ

 רעביירטרךרעב ןסעלוקרעה טימ גרעב-ןזלעפ

 ןקרַאק יד ףַא
 ,עטרעדָאעג-רעווש --- רעדילג
 ,עטרעדָאיעג גרעב --- ןעלקסומ ןוא
 .ןקרַאטש ןיא ,סָאלש ןיא עטרעמַאהעגנייא
 ,ענעסירעגפורַא ּפעק עצרַאװש

 ,עטמערוטשעצ טניוו ןדליוו ןיא --- רָאה טימ
 ,עטרעקַאעג-םורק סעדורה --- ןּפיר
 ,עטמערוטעגפיוא רעכייב דנור

 .עטרעקַאלפעגסיוא רעבירג -- ןעלּפָאנ טימ

 ןרעטעלק ןסעלוקרעה

 :ןענָאלָאק עקיּפוש ,עפרַאש ףַא

 קידתונשקע ךיז ןעלצרָאװ סמערא
 ןענָאקלַאב ןופ סעטכַאלּפ עכיוה-לדניווש ןיא

 .ןעגנעה םיפוג עפייטש

 טכַארטרעד טָאג וצ ךיז ןבָאה ןרוטנעצ

 .ןעניד וצ יװ טינ םיא ןסייוו ןוא

 ,טרעדירברַאפ ךיז ןבָאה היח ןוא שטנעמ

 טרעדילגרַאפ ךיז ןטייווצ ןיא סנייא

 | ,טכַאמרַאפ ןוא

 ןטייווצ ןיא סנייא ןענעק ןוא

 ;:ןעניפעג טינ ןוקת רעייז

 ,טכאנ זיב ירפ ןופ ךיז ןעלגנַאר ייז

 ; ןעניגַאב-ץָארּפש זיב טכַאנ ןופ
 ,ייז ןגיז עדייב ןוא
 ,טכַאלש ןיא יז ןלַאפ עדייב ןוא

 ,ףיוא ןכַאװ ןוא

 רעדיוו ןזומ ןוא

 -- .ןעניפעג ךיז ןטייווצ ןיא סנייא

 ןעשזדנָאלב ןרוטנעצ
 ,טלעוו רעד ןופ ןגעוו יד ףַא

 :טכַאנ רעד ןופ רעדלעוו יד ךרוד
 .ןעניגַאב ןקיביײא םוצ

 -- .ןטנורג עפיט רעביא ךיז ןרעקיוה
 ,ןטינשעגּפָא --- למיה
 ;ןטינַארג ןופ רעכייב ןיא ןסיוטשעגנײרַא---ינק
 :רעכעה ןגייטש ,רעטייוו ןסיוטש
 ,רעכעד-ןקלָאװ עטילגעצ-ןוז יד וצ

 .ןביוא -- עטכַאמעגוצ ,עטייוו --- ןעלמיה
 ןטנוא -- עטלַארּפעגפיױא ,עפיט -- ןלָאט

 ןענובַאט-דרעפ עדליוו
 ,ןטנורג יד ןופ סעווירג עצרַאוװש טימ ןרעכיוו

 ןטנוא ןופ ךיז ןבָאה ןסקָא עקיאורמוא
 .ןעמונרַאפ ףױרַא גרעב יד וצ

 ,ןעמוטש ןסקָא עקידנעווער
 .ןעמורק ןיא ,זלעפ ןיא טדימשעגנייא

 רענרעה עטרַאּפשעגניא ןוא ּפעק עקידרעניוג
 .רענרעק עקידרעייפ ןיא זלעפ ןטלַאק ןסיוטש
 .ןעמונרַאפ ףױרַא ךיז ןבָאה ןסקָא עקיאורמוא
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 ע י ג ָא לָא ט ג א

 .ןלָאר רעקידרענוד ןוא ןײטשי-לגָאה
 ,ןעצכערק ןוא ןרעטעלק ,ןעצכערק ןסעלוקרעה
 ,ןלָאט עקיטנורנּפָא רעביא ךיז קידנגיוו
 ,ןּפמוז יד ןיא ןעיירש ןבָאר

 עביל

 ,דרעפ רעקידוװעליּפש רעגנוי רעד
 :ןימ םענייפ ןוא ןקיציה ןופ
 ,טכענ ןוא געט עפייר ענייז טָאה
 ,ןירג-רעמוז ןופ דלעפ ןיא
 ;רעדילג עפייטש ןיא טריּפשרעד
 רעדינַא לעטש ַא ןָאטעג ךיז טעּפמיא טימ ןוא
 :ךיוה רעקידלגיּפש-ןואדץרַאוװש רעצנַאג ןייז ןיא

 טסברַאה

 ,ןלַאקַאש ןופ ןגיוא יד ןיא --- רעגנוה
 ,ןסיוטש ןוא ןרעיוב ןסקָא
 -- -- .ןלַאנק ןוא ןרענוד --- רענייטש
 ! ןלַאפ טינ זָאל --- ,למיה

 ,ןסירעגפיורַא --- ּפָאק ןגולק םעד

 ,ץיּפש ןיא --- ןרעיוא עכַאוװ יד

 ,ץילב ןקידרעכיור ןיא --- רעכעלזָאנ עסייה יד

 ,ןסימשרַאפ שטייב ןיא --- קע ןפרַאש םעד

 ,ץיה רעקידרעטיצ ,רעדליו טימ ןוא

 :ןרעביפ-עביל טנזיוט ךרוד

 .ןסירעגסױרַא ךיז ןופ שזריה ןקידארומ ַא

 ,ןעמירמ

 ןטייב יד טסברַאה ןופ ןיוש ןעניורב ןטרָאג רעזדנוא ןיא
 .רַאטיג ןופ רעטיצ יו ,לֹוק ןייד ץלַא ךָאנ טצייר ךָאד
 ,רעצ רעד ןעו יו רעמ טציא רימ וצ טדער ,גָאז ,סָאװרַאפ
 ?ןטײלּפ ןופ רַאטיג רעד ףַא טליּפש סָאװ ,טסברַאה ןופ טניוו ןיא

 ןרָאּפ ןוא זייווקיצנייא לגייפ ןעיצ ברעמ ןיא

 -- .,דנַאל ןטײוו א וצ רעזדלעה עטקערטשעג-ףרַאש טימ

 ,טנַאה ןיא טנַאה ןעייטש ,רעדניק עניילק יו ,רימ ןוא
 ןרָאי ערעזדנוא ןופ גנַאג םעד ,ייוו טימ ,ךָאנ ןגלָאפ ןוא

 -- :רעדילג עגנוי ענייד טימ רעװ ךימ טרַאנ לגיּפש ןיא
 ,טנעקרעד םיוק יז בָאה ךיא --- ,ערעזדנוא רעטכָאט יד
 ; טנעה עניילק ענייד ,ןגיוא עסיורג ענייד ןיא
 ,רעדיל עגנוי עניימ ןופ רערעדנַאו עביל יד

 -- .תונצל רימ טימ טנײה לגיּפש רעזייב רעד טביירט סע

 ,רעצ זיב ריד ןיא טבילרַאפ : ױזַא טוג רימ זיא ךָאד

 ; רַאטיג ןופ רעטיצ םעד לוק ןייד ןיא ןרעה וצ

 .תונבל עקיטיײצ .עלשג ןוא טסברַאה ןּופ טכענ ןיא

 ןרָאי

 -- .טולב עניימ ןצייר ןעמונעג טָאה ורמוא
 ,ןטונימ עקילייא --- ןרָאי : רעניימ ןבעל
 ,ןיז ןָא ןוא ןרק ןָא טגָאיעגכרוד ןבָאה
 ,ףיוא ןעמושז ןגיוא עדימ עניימ רַאפ

 ;ןירג ןופ דלעפ ןיא ךעלעגילפ עטרילָאקליפ יו
 ןברַאפ עסייה יד

 ,טיור-לקנוט ןוא לעג ןקידנלארטש םנופ
 ,רעמוז ןטגיינרַאפ טייוו ןופ
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 ע י ג ָא לָא ט נ א

 -- וקערש עטכַאװעגפיוא ןוא רעצ רעמוטש
 :ןקע עקידנשטייב טימ זיימ עקירעגנוה
 .חמ םניא ןעלשירק ,ןעלשירק
 ,חכ רעמוטש ןוא טסברַאה רעטעּפש

 .ןגייווש טימ ןוא ןרערט טימ ךיז ןעלגנַאר

 ,ּפָאק ןיא רָאה עסייו טימ געט עליופ

 ;ןגייווצ עקידרעטניוו ףַא יינש רעקידלרינש יו

 ,ןענוז עטלַאק טימ ךיז ןעלקייק סָאװ ,געט

 ,ּפָארַא-גרַאב ץעגרע
 .ןרעו טינ ןופ טנורגּפָא ןיא
 ,רימ ןיא טכענ עקיאורמוא
 :ןרעב עקידנּפָאלש עצרַאװש יו
 ,טולב סָאד ךיז סעּפַאל יד ןופ ןגיוז
 ןקָאטשניב ןופ ןעמולח ןוא
 .ןרעטש עקידנלַאפ ןוא
 ,רימ ןיא טסברַאה רעטעּפש

1939 

 ,דרָאקַא רעקיטכַאנױךטימ ַא

 -- .ןָאט רעקיאורמוא ,רעטייוו ַא

 ? דרָאנ ןופ ,דיז ןופ -- ? טיי רעכלעוו ןופ

 .רָאלק טינ ,רָאלק טינ -- ? טייצ רעכלעוו ןופ

 :?רָאדעװַארט ליא,; ?"ןָאינימ; רע טגניז

 | ,"גנורעמעד-רעטעג, סע טמורב יצ

 !גנורּפש -היח טימ ,גנוצ רעמוטש טימ

 ,?ויװשזיַאל; רָאג סע טגָאלק רשפא רָאנ

 ףיש עקידנעקניז ַא טגָאלק'ס יו

 ? םי ןטימ ןיא ,טכַאנ ןטימ ןיא

 ,יירשעג רעקיטכַאנטימ ַא
 ,לָאטש ןקידנפרַאש ןופ ץלירג ךרוד
 -- .לוק ןפַא קילגמוא טרעמָאי'ס יו

 ךָאנ רעו טפור ?דרעוװש ןייז רעוװ טפרַאש
 ? ףליה

 ! ןָא גָאז ןָא גָאז -- ?ןָאק ןיא טייטש סָאװ

 ,םיור ,עינַאטירב ,שזירַאּפ סָאד זיא

 ןטרָאג רעזדנוא

 טסברַאה ןקידלטיור ןיא טילג ןטרָאג רעזדנוא
 ןזורוקוק עקידרעדָאי ,עלעג טימ

 ;דרעב עניורב ,עגנַאל רעטנוא

 ,ןזוברַאה עקיכייב ,ערעווש טימ

 ןטפַאשדנַאל עקידלבענ טימ
 ,ןרעווקס עקיטעמוא ,עטכייפ ןוא
 --- .ןעלמיה ענרומכ רעטנוא
 ,ןעלמיש --- ןצרַאה םניא תומולח יד ןוא

 .ןפיילש ענייד ףַא רָאה יד יו
 :ןרעגַאב ענעדנוצעג גנַאל עטיהעגפיוא יד ןוא
 ןגייווצ ערַאד יד ףֵא רעטעלב עטצעל יד יו
 ; רעטיוועג ןיא
 ןרעטש עטייוו יד יו
 : ןכיוה עטלַאק יד ןיא
 ,ןכיילב ןוא ןרעטיצ
 --- .ןגייווש ןוא ןרעטיצ
 ,רימ ןיא טסברַאה רעפיט
 ,דלַאװ ןוא דלעפ עטליוהעגסיוא טימ
 ,טירט עקידנעקניז ,עדימ ןוא
 שיור-רעטעלב ןקידנעיירש ןיא
 .טימעג םענעגייא ןופ

 ? םייה-טנגוי עיירטעג ,וד יצ

 ? םודס ןופ טעב ןיימ -- ןילרעב וד יצ

 ,דנַאל ןכָארּפשרַאפ -- וד רשפא ןוא

 ?טנַאװ; ןייד םורַא שינרעמַאלק ןיא

 ?טנַאה סעמעוו ןופ --- םוא טסמוק ,םוא טסמוק

 ,ןייוועג רעקיטכַאנדטימ ַא
 ,ןייצ עטקַאהרַאפ ךרוד ךיז טסייר סָאװ
 -- .ןילַא ךיז ןיא שינעמוטש ןופ
 ,ליצ ןייק ןוא לאוג ןייק ָאטינ
 -- !ליב הנבל רעד ףַא -- םענ שטָאכ
 ,טימעג ןיימ יו ,לופ זיא טכַאנ יד
 ..טירט עזייב ןוא שינעלגנַאר טימ
 :טרַאנעג רעוו טָאה'ס ,טביולגעג רע טָאה'ס
 טרַאטש המיא ןיא ,טלעוו עצנַאג ַא
 ,טרַאװ ןוא ,טרַאװ ןוא ,ט'רעצ ןוא ,טכרָאה ןוא

 -- .תעל תעמ ןופ עגר עדעיַא

 ? סנ ןכלעוו ףַא ,סנ ןכלעוו ףַא

 ,דרע רעד ףַא רעניײטש-רעגלַאװ עסיורג יו ,ָאד
 קידנעגנעהרעטנורַא --- טרָאד ןוא
 ןטײלּפ ףַא קירטש עקידרעטעלק ,ענירג ןופ
 ,ןטייב עקידרעטעלב ,עטכידעג יד רעביא
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 ,טיורק ןופ ּפעק עדנור טימ ענעדָאלעגנָא

 :ןביר עקידרעדער עטיור ןוא ,סעקירוב ןוא

 ןָאמ רעיולב רעד ךעלרעדניליצ ןיא ךיז טגיוו

 ,ןעמַאטש ענייז ףַא ץנַאלפ ןקידנכירק טימ

 ,טיה-עקלַאיל יד זיב

 יירשעג סָאד ךיז טגָארט סעקערטש עטייוו ןופ

 ,טיוצ ןטעּפש ןוא טייקיטייצ ,עפש ןופ

 .ןוז רעקידנענערב ןופ טולג ןיא

 סעקרעגוא עלעג ןוא

 ,רעליימ עטצַאלּפעגפיױוא טימ

 ןענָאסדַאּפ ןופ ןענוז עקידסוקָאפ רעטנוא

 :ןענָאמ ןוא ןענעקירט

 ;יט ןוא טכענ עליק ,ןגער

 ,ורפ ןוא ןַאמ ןופ טנעה עקידנביילק יד

 רעכעטרַאפ ערעווש טימ

 --- .ןגיוא עקידנעלכיימש ןוא

 סעוויר עלָאמש יד ףַא

 :ןגיובעג טַאלב ןוא גייווצ רעטנוא

 ,רעניה עקידעקָאוװק ןעדַאּפ
 ,זדנעג ןוא סעקעדנע-?רעדלָאה,

 ףָאש עדימ יד

 עי ג ָא לָא ט נ א

 ,ןעלצרָאװ רעטנוא-ןקילפ ,ןקיּפ סָאװ
 זדנערפ יד ּפָא ןּפוצ
 ,סעברַא ןקידרעטעלק ןופ
 ךעלקעלג עטיור יד ןוא
 .ןקינַא עטקיטעּפשרַאפ ןופ
 רעטנורַא ךיז ןזָאל ןטייז עֶלַא ןופ
 .לגייפ עקידלמוט תונחמ
 .ןקירעשייה עקידנעמושז ןגעז לקניוו ןדעי ןיא
 : עלדישַארטס יד --- לדייב סרמוש םייב ןוא
 ,סעציײלּפ עקידרעקיוה טימ טייטש
 ,לטיק ןצרַאװש ַא ןופ לברַא עטסוּפ טימ טכָאפ
 ,עלדישַארטס יד יװ ,טּפָאלש רמוש רעד ןוא
 --- .לטיה ןטקורעגנָא ןטימ
 טכענ ערָאלק ןיא רָאנ
 ,רעמוז רענַאידניא ןקידנקעמש ןופ
 גנַאזעג-לירג ןופ ,טכיל ןופ טכענ
 :ןעיוט עקידנרעטש ןוא
 ,לדייב ןופ סױרַא טנוה סרמוש םעד טמוק
 ןעיִאו ןקידארומ ַא ןיא ךיז טייגרַאפ ןוא
 .הנבל רעקיטייצ ,רעדנור ,רערָאלק רעד וצ

 .דיל גיוו

 ,זיוה ןיימ רַאפ ןטרָאג םעד ןיא
 :ןַפָא -- רעטצנעפ ןוא ריט
 ,טכַאנ רעד ןיא לגיופ ַא טנייוו
 ,ןפָאלש טינ ןעק ןוא טנייוו

 ,דניק ןיימ טנייוו לגיופ רעד יו
 -- ,ןפָאלטנַא ףָאלש םנופ
 ,ךיל ַא גניז לגיופ ,לגיופ
 ,ןפָאלש לָאז דניק ןיימ זַא

 ,טעב עסייוו ,ןזיורק עצרַאװש
 ,ןפָא --- ןגיוא עניורב
 --- ,טעלג ןוא טזדלַאה עמַאמ יד ןוא
 -- .ןפָאלש טינ דניק סָאד ןעק'ס

 רעניימ לגניי

 ,רעניימ לגניי ,רעניימ לגניי
 ,ןגיוא עקידמולח יד טימ
 :רענייד ךיוא זיא למיה ןיימ יו
 -- .ןגיוצרַאפ ךעלדנקלָאװ טימ ,יורג

 : טכַאנ רעד ןופ רמוש ,רמוש
 ןפָארטעג טינ וטסָאה
 ,ףָאש ַא קידנעשזדנָאלב ץעגרע
 ? ןפָאלשרעד טינ ןוא דימ

 לע סעטַאשט -- ןגעװ יד ףַא
 --- .ןפָאלעג דלַאװ םנופ
 :ףָאש יד טיה רמוש ,רמוש
 ,ןפָאלש טינ דניק ןיימ ןעק'ס

 ,טכַאנ רעד ןופ רמוש רעד ןוא

 :ןפָא -- רעטצנעפ יד רַאפ

 ,םייהַא ףָאש עסייוו יד טגניירב
 ןפָאלש טייג דניק סָאד ןוא

 .ןעלדוי

 ,למיה רעבלעז רעד --- גָאט ךָאנ גָאט
 ;ןסיב רעגרַאק רעבלעז רעד ןוא
 ,למירד ןיא ךעלעגיוא ענייד
 .ןסירגַאב ךעלדנקלָאװ עטלַאק
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 -- ןטייו םעד דנַאל םעד ןיא ץעגרע ,עטַאט ןייד יו טסמולח ןוא טסציז

 -- םולח ,רעניימ לגניי ,םולח -- ?ןבעג זדנוא ָאד םולח טעוװ סָאװ

 ןטייר ןזָאל ךיז רימ ןלעוװו :עטַאל ןוא סיר --- ךולה ןייד רַאפ
 ,םולשב ןעמוקניהַא ןוא .ןבעל ןיימ ךיז ןעיירד ןיא טגיוב

 :רעמיוב יד ףַא ןסקַאוװ ןסרָאד ןכָאי טנזיוט ןיוש בָאה ךיא ,דניק

 ,רעדיילק ןוא ךיש ,קינָאה ןוא טיורב ,ןגָארטעגסיױוא ןקַאנ ןיימ ףַא

 רמוש רעטוג רעד ןיײילַא ןוא ןכָאװרעדנָא ןופ טיונ יד ןוא

 .רדס םוצ זדנוא ןטעברַאפ טעוו ןגָאװ ןבלעז ןיא ץלַא ךימ טנַאּפש

 ,השעמ יד זדנוא ןלייצרעד ןוא ,ןפיױלטנַא יה ןופ רימ ןלעוו

 :ןעמוק ןלעוו סָאוװ ,געט יד ןופ ;ןגָארט ךיז דנַאל-םולח םוצ ןוא

 ,עסייוו יד שלעגיצ יד יו -- .,ןפיולוצכָאנ לזמ רעזדנוא

 ןעמולב ןשיווצ ןעשַאּפ ךיז טעװ -- .ןגָאירעד םיא רימ ןלעװ רשפא

 ,עדייז ַא יװ ,טעװ בייל רעד ןוא

 ;םולש ןבעג ריא ןוא ןייגוצ

 -- .עדייב ןעשַאּפ ךיז ייז ןלעוו

 !םולח ,רעניימ לגניי ,םולח

 גרַאב ןכיוה ןפַא
 .ןָאט-סקלָאפ ןיא

 ,גרַאב םענירג ןפַא ,גרַאב ןכיוה ןפַא ,גרַאב םענירג ןפַא ,גרַאב ןכיוה ןפַא

 .עניילק רעדניק ןליּפש .רעיומ רעסייוו ַא טייטש

 ,ּפָארַא-גרַאב רעפיט ,ּפָארַא-גרַאב ,ןטנוא ,ּפָארַא-גרַאב רעפיט ,ּפָארַא-גרַאב ,ןטנוא

 .עניֹוזַא טייל עטלַא | .רעיורט רעסיורג רעד טניואוו

 ,רעדניק עניילק יד ױזַא טינ ,רעיומ רעסייוו רעד ױזַא טינ

 ,ןרָאי-רעדניק עביל יד יו ,עסייוו שידניק סָאד ,דיירפ סָאד יו

 ,רעטלע עיורג יד ױזַא טינ ,רעיורט רעד ןיײילַא ױזַא טינ

 .ןרָאפ וצ ּפָארַא-גרַאב סָאד יו .השעמ עקירעיורט יד יוװ

 ,גרַאב םענירג ןפא ,גרַאב ןכיוה ןפַא

 .רעטייר רעגנוי ַא סגָאי

 ,ּפָארַא-גרַאב רעפיט ,ּפָארַא-גרַאב ,ןטנוא

 .רעטייוו ַא געוו ַא טיצ

 ,רעטייר רעגנוי רעד ױזַא טינ
 ,ןרעגַאב-דיירפ עגנוי יד יו
 ,רעטייו רעד געוו רעד ױזַא טינ
 .ןרעטש ןָא טכַאנ עגנַאל יד יו
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 ע י ג ָא לָא ט גַא

 טרעּפמעל רעצרַאוװש רעד

 ,טייוו ןליימ ףַא ,דמַאז םעניורב ןיא ---
 -- טױר-טנװָא ןטעּפש ןיא טילג סָאװ
 ,טייג ןטרָאד סָאװ ,סָאד זיא רעוװ ,גָאז
 ? טיירש ןטרָאד סָאװ ,לוק סעמעוו ןוא

 ,טייוו ןליימ ףַא ,דמַאז םעניורב ןיא ---

 -- טײרּפשעגסױא ןגיוא ענייד רַאפ

 ,טייג ןטרָאד סָאװ ,ןיילַא וטסיב

 ,טײקמַאזנייא יד טיירש ,ןעיירש ןוא

 טעבעג

 ,טעבעג .רימ ןיא ףױא טייג טעבעג
 .עליטש סנגער ךָאנ ץנַאלפ ןוא זָארג יוװ
 :גרעב יד ןופ לבענ רעד יװ ןוא
 -- .הליפת ןיימ גנורעטייל ןיא ףיוא טייג

 ? טימעג ןיימ ןקלָאװ רעד טגער יצ

 -- !?ןוקת ריא סכוז המשנ יד יצ

 ,ץרַאה ערעווש סָאד ןכַאמפיוא לעוו'כ |

 -- .ןקירד וצ ןרעהפיוא סע לָאז ןוא

 ,גָאט-עלַא ןופ רעצ רעליטש טינ

 רעטיצ טימ ףיוא רימ ץרַאה סָאד טציא טגָאלש

 ,ףָאש עקידנעשזדנָאלב יו ,דייר ןיא

 ;רעטיוװעג ןקיטסברַאה ןופ טכענ ךרוד

 --- ,סױרַא טכַאנ רעפיט ןופ יװ ,רָאנ
 : ןרָאה-רעגעי ןטייוו ןופ ףור רעד
 ,ןייּפ עסיורג יד רימ ןיא ףיוא טיירש
 -- .ןרָאא עטבעלעגסיוא ,עגנוי ןופ

 ,בורג ןוא גיוו ןשיװצ ןבעל ןיימ
 .ןטינשעג טכַאנ ךרוד ץילב --- :סע זיא טָא
 ,טכַאנ רעד ךרוד רעטייר ַא יו ןוא
 ,ןטירעגכרוד םולח ןיימ ךיוא טָאה

 ,ּפיז רעטלַא ןַא ךרוד רענרעק יו
 .ןבעל ןיימ טּפיזעגסױרַא ךיז טָאה
 --- ,דיִל סָאד רָאנ רימ זיא ןבילבעג
 .ןבעג וצ יז ןעמעוו טינ בָאה ךיא

 ,טילגעצ ןוז ןיא ,גרַאב ןּפַא ןוא ---

 ,טרַאו ןוא ,טרַאו ןוא טרָאד סע טייטש רעוו

 ,טרַאּפשעגניײא ןגייווש ןפיט ןיא
 ? טירט עזייב טימ ךיז טע'בנג ןוא

 : טנעלעג דנַאר םוצ ,גרַאב ןפַא טרָאד ---
 .טנערב ןוא טײטש טרעּפמעל רעצרַאװש רעד

 ,טילג ןוא ,טיה ןוא ,טגייווש ןוא טייטש רע

 ,.טירט ענייד ךָאנ ךיז טע'בנג ןוא

 :טלעװ רעד ףא -- םישעמ עניימ ןוא
 -- .רעגניפ עזיול ךרוד --- דמַאז ןקורט יו
 טנידעגסיוא רעטעג עלַא ןיוש
 .רעגנירג ןרעו טינ ץרַאה סָאד ןעק'ס ןוא

 -- .טנעיילעגסיוא סלביב עלַא ןיוש
 :ןבילבעג טולב ןיא זיא ,ענייא רָאנ
 ,דיל ןיימ ןופ טעמוא רעסיורג רעד
 ןבירשעג רעצ ןפיט ןופ טכענ ןיא

 .קעװַא גָאט ןיימ ליטש זיא ױזַא

 :ןביוש עניימ רַאפ --- טכַאנ יד טרָאד ןוא

 ,ץַאק עצרַאװש ַא יװ ךיז טליצ יז

 .ןביוט עסייוו ףַא ןירג --- ןגיוא טימ

 ,םי ןופ גערב םעד ייב ךיא ייטש טציא

 ;ןבעל ןיימ טפישעגקעװַא טָאה'ס ואוו
 ,טעב ןוא ,טעב ןוא ,טעב ןוא ייטש ךיא
 -- .ןבעג רעטעװ ןליטש לָאז טָאג זַא

 ,רעווש זיא ץענ יד ,ףיט זיא םי רעד

 .רענייצ עסייוו טימ טצילב םערוטש ןוא
 ,ץענ ןיימ טזָאלעגּפָארַא בָאה ךיא
 --- .רענייטש --- ןגױצעגפיורַא בָאה ןוא

 ,טכַאנ יד יװ קידייל זיא ץרַאה סָאד
 :ןעמוטש טינ ליוו ,טקינייּפ רָאנ קערש ןייא
 ,םייהַא דירַאי-טלעוו ןופ לָאז ךיא
 .ןעמוק ןפרַאד טינ טנעה עטסוּפ טימ
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 בוט םש לעב לארשי בר

 .עמעָאּפ א ןופ ןעלטיּפאק

 גנורעטייל

 ריד רַאפ ןדיירסיוא ךיז ליוו ךיא ,טָאג
 ! רעדילג עניימ עלַא ןופ שינעקנעב רעד רָאג טימ
 ריד רַאפ ןעגניזסיוא ךיז ליוו ךיא ,טָאג
 -- !רעדיל עניימ עלא ןופ גנורעטייל רעד רָאג טימ
 ;ןגרָאז ןופ יירפ ,למיה ןייד וצ ,לגיופ רעד יװ
 ; ןגרָאמירפ ןיא ,ןזָארג ענייד ףַא ,יוט רעד יװ
 : ןגרָאברַאפ ,ןעגנולצרָאװ ענייד ןיא לַאװק רעד יו
 -- ,ףיט ,ףיט ,ףיט

 ,םורד ,ןופצ ,ברעמ ,חרזמ ןייד ריד וצ טגניז'ס יװ
 -- .םערָאװ רעטסדנימ ןייד ןוא ,ןרעטש רעטסטייוו ןייד ןוא
 ריד רַאפ ןדיירסיוא ךיז ליוו ךיא ,טָאג
 !רעדילג עניימ עלַא ןופ שינעקנעב רעד רָאג טימ
 ריד רַאפ ןעגניזסיוא ךיז ליוו ךיא ,טָאג
 ! רעדיל עניימ עלַא ןופ גנורעטייל רעד רָאג טימ

 רעמ ךיא ףרַאד יצ

 דוס ןייד ןעמענפיוא יו רעמ ךיא ףרַאד יצ דלעפ ןיא זָאה רעמוטש רעד רימ ףַא טקוק סע
 ; ןרָאק ןקידנסקַאװ ןיא ןגיוא עטוג ענייד טימ
 ; גילפ-רעייפ ןקידרעטַאלפ ןיא טכיל ןייד רימ וצ טדער עיירפ יד טייוו יד

 :ךייט ןקידטנווָא םנופ ןגייווש ןיא ור ןייד ,דייר עגולק ענייד טימ

 עלעביוטש עטסדנימ סָאד זַא ,ןליפ וצ ןברַאפ עדלימ יד ןיא ןוא

 ,ןרָאלרַאפ טינ ךָאד קילב ןייד ןופ טייג ,ןגיובנגער ןקידרעטייל ןייד ןופ

 רעכעלרעדנואוו ,רעסיורג ןייד ןיא :ןעמוקפיוא ךיא עזרעד

 .ךיירגינעק רעקידנבעל ,דיירפ ןייד ןוא םימחר ןייד

 הריש

 ןףרעטש ןופ דלָאג טימ לופ -- למיה רעד ,טמעטָאעצ דלַאו טימ ךיז טָאה טכַאנ יד

 -- .,ךייר ןייד לופ גנומדיוו טימ זיא'ס יוװ ;שיפ-רעבליז ןופ ילג טימ --- ךייט רעד

 ,רעדלעוו ענייד ןיא טגָאלק עווָאס יד ,ןגערב יד ייב ןעגניז ןשָארפ יד

 .ךייט ןייד ייב הריש טגניז שָארפ יד .שיט ןיײד ייב הריש ,םידיסח יוװ

 ןגָאװ ןייד

 ,געוו ןייד ןופ ןגערב עליטש יד טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ;ןרָאק םענעדלָאג ןוא סקַאלפ ןקיטייצ ןופ טייז םייב
 ,טשעהעג טפול רעד ןיא סעסָאק ןבָאה רעדלעפ ענייד ףַא

 ןרָאפעג געוו ןייד ףַא ןענעז ערעווש ןרופ ןוא
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 עי ג ָא לָא ט נַא

 ,טימעג ךיז רעטיג ענייד רעביא ןשטנעמ ןבָאה סע
 .ןגָארטעג ךיז ךָאנ טסַאל ןייד םיוק ןבָאה ,טעּפָאסרַאפ ,דרעפ ןוא
 ,טריפעג דיירפ טימ ייז עלַא וטסָאה רעטָאפ ַא יװ ,רָאנ
 ןגָאװ ןרעווש .,ןסיורג ןייד ןיא ,רעטנַאּפשעגנײא ןַא

 טיורב

 ,ביוטש ןיא למערעוו ןכַאװש ןייד טכוז לרעּפש רעד
 .ןרעטש ךָאנ --- טכענ יװ ,יוט ןייד ךָאנ ןטשרוד ןזָארג יד
 :בױט עקידרעטיצ ןייד ליומ ןיא טגָארט רעברַאּפש רעד
 -- .ןרענרעד וצ ענייז רעדניק עקירעגנוה יד
 ביור ןופ לוק םעד :טרעשַאב ױזַא ןיוש זיא רימ ןוא
 .ןרעהרעד וצ קערש-טיוט ןופ יירשעגסיוא םעד ךיוא ןוא

 ;טױט םעד -- סיוא ןבעל ןייד סיוועג טפיוק סע : סייוו ךיא

 .רעגנירג ןרעוו טינ ןיוש רימ ץרַאה סָאד ןופרעד ןעק ךָאד

 ,טיױרטרַאפ ריד וצ ,טימעג ןופ ךיז טסייר רָאנ שנואוו ןייא

 : רעגניא ןרעוו וצ --- טיורג סָאװ ,ץלַא ןופ טעבעג סָאד יו

 ,טיורב לקיטש םערָא ןיימ רימ וצ לָאז ןעמוק זַא

 .רעגניפ עטעװערָאהרַאפ ,ענעגייא עניימ ךרוד

 לרמז ַא

 !וינעטָאג ,ןעגניז ריד לרמז ַא לעװ ךיא
 :לרעטסוש ןייד ןופ --- ןעגניז ריד לעװ ךיא

 .ןעניגַאב געו ןיא לרעטסוש ַא טײג
 ?וטסייג ואוו ,לרעטסוש ןיימ ,לרעטסוש ---
 ייג ךיא ,ייג ךיא --

 ןענידרַאפ טיורב ףַא דניק ןוא בייוו רַאפ
 ? וטסיינ סָאװ ,לרעטסוש ןיימ ,לרעטסוש ---
 ליו ךיא ,ייג ךיא ==

 ;סעטָאבָאשט עמערָא ןשטנעמ רַאפ
 ,סעװרָאב ,ךעבענ ,ןעייג רעדניק סטָאג
 ,סעטָאלב טימ לֹופ זיא טלעוו יד ןוא

 ! ינעטָאג ,ןעגניז ריד לרמז ַא לעוװו ךיא

 : לרחוס ןייד ןופ --- ןעגניז ריד לעוו ךיא

 ןעניגַאב געוו ןיא לרחוס ַא טרָאפ
 ?וטסרָאפ ואוו ,לרחוס ןיימ ,לרחוס ---
 רָאפ ךיא ,רָאפ ךיא --
 ןענידַאב וצ ןשטנעמ ענדיב סטָאנ
 ?וטסריפ סָאװ ,לרחוס ןיימ ,לרחוס --
 ריפ ךיא ,ריפ ךיא --
 -- ןתיל םעד טימ רבה-רוש םעי
 -- רעגנוה ,ךעבענ ,ןדייל רעדניק סטָא;
 ןוששו החמש ןייז טלעװ רעד ףַא טעװ

 !וינעטָאג ,ןעגניז ריד לרמז ַא לעװ ךיא

 :לדמלמ ןייד ןופ --- ןעגניז ריד לעוװו ךיא

 ןעניגַאב געװ ןיא לדמלמ ַא טגָאי
 ?וטסגָאי ואו ,לדמלמ ןיימ ,לדמלמ ---
 גָאי ךיא ,גָאי ךיא --

 ןעניוועג וצ ןשטנעמ ןופ ץרַאה סָאד
 ?וטסגָארט סָאװ ,לדמלמ ןיימ ,לדמלמ ---
 --- גָארט ךיא ,גָארט ךיא
 ,רעטנומ ןוא ץלָאטש ךיא גָארט הרות סטָאג
 ,הלילח ,טלעוו יד ,טלעוו יד לָאז סע
 ,רעטנורַא טינ רשיה ךרד ןופ

 !וינעטָאג ,ןעגניז ריד לרמז ַא לע ךיא

 :לרעמזעלק ןייד ןופ --- ןעגניז ריד לע ךיא

 .ןעניגַאב ,טקנעברַאפ ,לרעמזעלק ַא טנַאּפש
 ?וטסקנעב סָאװ ,לרעמזעלק ןיימ ,לרעמזעלק ---
 --- .קנעב ךיא ,קנעב ךיא ---
 .ןעניּפעג ֹוצ רעדנואוו ןופ דנַאל סָאד
 ?וטסגנערב סָאװ ,לרעמזעלק ןיימ ,לרעמזעלק---
 -- גנערב ךיא ,גנערב ךיא ---
 ,ךעלײמַאה דוד ןוּפ עלעדיפ סָאד
 ןליּפש וצ טלעװ רעד עלעדיל ַא
 .ךעליירפ ןרעװ לָאז ןצרַאה ןפיוא זַא
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 !וינעטָאג ,עגניז ריד לרמז ַא לע ךיא
 :ךעלעדיי ענייד ןופ --- ןעגניז ריד לעװ ךיא

 ןעניגַאב ,דיירפ טימ ,ךעלעדיי ןפיול
 ?ריא טפיול ואוו ,ךעלעדיי סטָאג ,ךעלעדיי ---
 -- !? טסייה סָאװ ,טסייה סָאװ ---
 ןעניפעג וצ בוט-םוי ןופ דנַאל סָאד
 ?ריא טפיוק סָאװ ,ךעלעדיי סטָאג ,ךעלעדיי ---
 -- !? טסייה סָאװ ,טסייה סָאװ --
 ,תונמ-חלש ךָאד רימ ןפיוק סָאד
 -- בוט-םוי ףַא ךיז ןטיירג ןשטנעמ סטָאג
 .תונתמ טלעוו רעד רימ ןגָארטעצ

 יז

 ריט ןיימ ןיא ןּפַאלק ןוא גָאט ךָאנ גָאט ןעמוק יז
 ;ןדנואוו עטקעדעגפיוא ןוא טנעה עקירעגנוה טימ

 ,ןדנוברַאפ קַאז ןרעווש ןיא גרָאז ןופ טסַאל יד טגניירב'ס רעוו

 ,רימ רַאפ דיר למַאטש ןיא סיוא יז טדָאל סע רעװ ןוא

 :ור ןוא דיירפ ןענָאמ ייז ,טסיירט ןוא ףליה ןכוז יז
 ,ןעיצרעד וצ ָאד געוו ןטלייטעגסיוא ,ןצרוק םעד
 ,ןעימ ןופ ןַאּפש ןיא ןײלַא לַאפ'כ יו טינ ןסייוו ןוא
 ...וצ ךיז ייז רעטניהַא ריט יד טכַאמ סע רָאנ יו

 ןענייוו ענייד רעדניק יד רעה ךיא

 -- !טָאג ,טָאג ,טָאג -- ןענייו ענייד רעדניק יד רעה ךיא
 ,טָאטש ןוא דנַאל ןדעי ןיא ,גערב ןוא געוו ןדעי ףַא

 ,ךיז יז ןגיוב רעמיוב יו
 ; טיצ םערוטש רעד ןעוו
 ךיז ייז ןגייל ןזָארג יו

 --- ,טינש רעסעמ רעטנוא

 ,טָאטש ןייד טָאה םימחר ןוא ,געוו ןייד טָאה ןגיוא ןוא
 ! טָאג -- ןרעטש ענייד יו ,ייז ןגייווש עדייב רָאנ

 עצדרעס

 טָאה סָאװ ,טייוו עדמערפ יד סָאד זיא טציא ךיד טריפ סָאװ ,געוו רעבלעז רעד

 ! טכַאמעגפיוא ריד רַאּפ גנולצולּפ ךיז ;ןײרַא דלעפ ןיא גנורעטייל וצ
 םעטָא ןרעוש םעד רעוו טָאה ןרעדנַאװ וצ ןיילַא :דיירפ עבלעז יד

 ? טכַארבעג טציא ריד טלעוװ רעדימ סטָאג ןופ ;ןייש-הנבל סטָאג ןיא

 ריד טסיירט ןלירג יד טינ ןעגניז יצ ,ביוט עקידנעקרָאװ ַא יו ,ךָאד
 -- ? טכַאנ רעד ןופ רעדלעפ יד ףַא -- ןייּפ ןופ לוק רעד ריד ןיא ךַאװ זיא

 ? עצדרעס ,וטסנייוו סָאװ ?עצדרעס ריד ןזיא סָאװ
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 ע י ג ָא לָא ט נ ַא

 ריד ןיא טָאה עביל סטָאג לייוו יצ ,סַאג-םערָא יד סָאד זיא

 :סױרג ןברַאטש םוצ זיב ךיז טקרַאטשעג ; ריד ןיא סיוא ןבעל ןרשווש ריא טגָאלק סָאװ

 ןעמענוצמורַא טלעוו ערָאג יד ,טיורב ןקורט טימ ,טנעװ עסַאנ טימ

 | ; סייה ןקירד קיטייװ זיב ןוא ריא ןיא קנַארק ןוא טלַא --- רעדניק טימ

 ,טנעה עטקערטשעגסיוא יד --- ץרוק רָאנ ,רעקיגיוא-טנזיוט --- קילגמוא ןוא

 -- סיוש רעכעלרעטָאפ רעד -- ןיילק ןוא -- ?ריט ןופ ןוא רעטצנעפ ןופ טנייוװ סָאװ

 ? עצדרעס ,ריד רעווש זיא ! עצדרעס ,עצדרעס .ָא

 ױזַא סָאד וטסמורב ,רשפא יצ ןברוח ס'המוא ןיימ לייוו יצ

 ,םוטש -- היח ַא ןופ ןעמורב ַא ,דרע רעד ןופ ןעלקניוו עלַא ןופ טיירש

 :טכַאנ ןטימ ןיא ,דלעפ ןטימ ןיא רוד ךָאנ רוד ,ןרעוו םישודק עריא ןוא

 ;םוטעמוא ,הריצי סטָאג רַאפ -- טרעמעג ,גָאט ךָאנ גָאט ןוא

 :גנַאזעג סיורג טימ ,ןייוועג סיורג טימ עװַאּפ ענ'דלָאג יד שטָאכ ןוא

 --- ? םורַא ןייז ןיא טבעל סָאװ ,ץלַא רַאפ ,דרע סטָאג ףַא ןעמוק ךָאנ לָאמַא טעװ

 -- ! עצדרעס ,עצדרעס ,ָא : עצדרעס ,ךיז טנייוו ,ךָאד

 רימ ןיא ביוט עקידנעקרָאוװ וד ,גונעג

 -- !רעצ ןטליטשעג טינ ןופ

 ;ןייּפ זיא גנורעטייל וצ געוו רעד

 -- ,רַאפעג -- טייקרעכיז וצ געוו רעד

 :גָאט ףַא ךיז טרעטייל חרזמ ןיא

 ,רכש ןוא ןידה םוי ןופ גָאט רעד

 !עצדרעס ,טינ ןייוו ,ָא

 ירדנ לכ

 --- ,ירדנ לכ
 ,ייוו עטייווצ סָאד סנייא ןעוט סָאװ ,ייז ןוא רימ --- עלַא
 :ױזַא ךיז ןעלטנייפ רימ סָאװרַאפ טינ ןסייוו ןוא
 -- ,םולש ןופ טכיל עסיורג סָאד זדנוא רעביא ןייגפיוא לָאז
 ךָאד רימ ןעיצ עֶלַא ,עלַא ,יוא
 --- .םולח ןקידרעטייל ,ןסיוױג ןייא ךרוד
 ,ץרוק זיא געוו רעד ,גנַאל זיא געוו רעד
 ,רעדנואוו טימ : רע זיא לופ רָאנ
 ;ןצענ עקידנעלכיורטש טימ יו
 ,ייז ןוא ,רימ ןוא
 -- :ייוװ עטייווצ סָאד סנייא ןעוט סָאװ
 ,רימ ןענעז רעוו
 ?ןצעז ןיד-תיב ןרַאפ עטייווצ סָאד סנייא ןלָאז סָאװ
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 ישפנ יכרב

 .ּפָארַא גרַאב ןלָאט-ץענערג ענייד וצ ןיוש ךימ טיצ סע
 | ,דנַאר םוצ זיב זיא ץרַאה סָאד
 ;ןדָאלַאב טכענךרעטש עגנַאל ענייד טימ
 ,ּפָאק ןיימ דרע רעד וצ ןיוש טגנעה ,לּפע רעפייד ַא
 -- .ןדָאב ןייד וצ רעטנענ ,רעפיט סע טיצ רבא ןדעי ןוא
 ;דימ טינ ךָאנ רעבָא ןענעז םישוח עפרַאש יד
 ,דיל סָאד רימ ןיא וורענ רעקידעבעל רעדעי ךָאנ טמענרַאפ'ס
 ןלייט-טלעוו ענייד עלַא ןופ טלַאװק סָאװ
 ,דיירפ-הריצי ןוא םויק טימ
 ,טנַאה םייב ,דניק ַא יו ,ךימ טסריפ וד תעב
 ,דנַאל ןטגָאזעגוצ ןטייוו םוצ
 --- .דײשַאב ןוא תומולח עקיבייא ןופ
 ,גרעב עיירטעג יד יװ ןוז עטוג יד עז ךיא
 ,עלעביוטש עטסדנימ סָאד עז ךיא
 ,טרעשַאב ןעװעג ָאד ןבָאה וצ ביל זיא רימ סָאװ
 ;ןגיונ ךיז רימ רעטניה ןגעזעג ןקיטכיל ןיא
 ןגעקטנַא רימ טלבוי סָאװ ,גנַאזעג רעה ךיא
 ,טָאטש רעטלייוורעדסיוא רימ רַאפ ,רעטייוו ןייד ןופ
 ,טָארט ןיימ ריא ןגעקטנַא טצנַאט החמש אלמ ןוא
 --- ןגיוא יד וצ גונעת ןיא ךיז ןסילש תוקבד רעטיול ןוא
 -- !טַאג ןיימ ,ָאד טשרעביל ךיא טלָאװ ,ךָאד
 ,דרע ןייד ףֵא טמעטָא ןוא טצָארּפש סָאװ ,ץלַא טימ
 ---!ןגיוצעג ךיז ןעלמיה ענייד וצ
 -- ! ךימ שטנעב
 ,תונויסנ ןוא תוריתס ןבָאה סעּפע
 :טדערעצ טנייה ךיז ,טולב ןיימ ןיא
 ,טלעוו ןייד ןופ םויק רעד טעב ןוא ךיז טלגנַאר סע
 ;ןברַאפ ןוא ןעגנולצרָאװ ,םיאורב עריא עלַא טימ
 !טעבעג טימ ןהנעט ריד וצ ןבעל-ןוא-בייל עצנַאג סָאד ליוו סע
 .רמאל ,הנעט ַא ריד וצ טציא סע ליוו ןהנעט ןוא
 ? רמוח ןיב ךיא זַא סָאװ זיא --- ! טָאג
 -- !ןברַאטש טינ ליו ךיא -- !טָאג
 !רעמיוב ענייד ןופ דלַאוו ןיא םיוב ַא ןייז ךימ זָאל
 ןזָארג ענייד ןופ דלעפ ןיא ןייז שטָאכ זָארג עכַאװש ַא זָאל
 ,ןענירג ןענעק ריד רַאפ ךיא לָאז גנילירפ ןיא זַא
 -- !ןזָאלרַאפ ןוא טעקַאנ ןיטש -- טסברַאה ןיא ןוא

 -- ,רעמיוב ענייד ןופ דלַאװ ןיא םיוב ַא ןייז ךימ זָאל :
 ,ןזָארג ענייד רעביא ןכַאװ ,לגיופ ענייד ןעלטסענ
 ,טכענ עקידמערוטש ןיא ןוא
 :ןציה עקידנענערב ,ערעווש ךָאנ
 ןצילב ןופ רעטײלּפָא רעד ייז רַאפ ןייז וצ ,ץרַאה ןיימ שטנעב
 .ןזָאה עכַאװש יד רַאפ ערָאנ ַא -- םַאטש רעטליוהעגסיוא ריא ןוא
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== 

 שינעטנעקרעד

 עי ג ָא לָא ט נ א

 ;טימעג רעווש ןוא גנַאגרַאפנוז ןופ העש-טנוװָא עליטש יד
 ,טילגעצ ןרעייפ-העיקש ןיא ,טנָאזירָאה רעטייוו רעד
 ןעגנַאז ןוא דליוװעגיזָארג ךרוד טריפעג ריד וצ ךימ טָאה
 : טירט ענייד ןופ רוּפש ןיא טכוזעג שינעטנעקרעד בָאה ךיא
 ;טילבעג ןוא טמעטָאעג ,טצָארּפשעג ,טבעלעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןיא
 ןעגנַאפעג ,ןעגנומדיוו ענייד עלַא ןופ ,דיל ןסיורג ןופ
 --- .ןעגנַאגרעד גרעבעג ןייד ןופ ץיּפש םוצ ױזַא ןיב ןוא
 ,לָאט ןפיט ןיא ךייט ןופ גיוא ערָאלק סָאד ךָאנ טָאה טכַאװעג
 ןגערב יד ייב ןציּפש-רעמיוב עקידנעילג טימ
 :לָאּפוק םענעדנוצעג ןייד ןופ יולב ןיא ,ייז רעביא ןוא
 לָאװ-לזיירק סָאד ,דלָאג ןקידנענערב ןיא ,טָאה טרעכיורעג
 ףגעלעג ףָאש יװ טרָאד ןענעז סָאװ ,ךעלדנקלָאװ ןופ
 ,ןירג ןכיילב ןיא ,זדנעג עדליוו הרוש ַא -- ץלַא רעביא ןוא
 ןיז ןוא דיירפ טימ טפעהַאב ךימ ןוא קרעװ ןייד טכַאמעג לֹופ טָאה
 ןעמונרַאפ לעמעג ןייד ךיא בָאה םישוח עלַא טימ
 -- .ןעמוק וצ ףַאשַאב ןייד רַאפ תוכז ןופ העש יד טשטנעבעג |

 : טכַאנ יד ךיז ןעבנג ןעמונעג ץלַא רעביא טָאה ,טָא רָאנ
 .טכַארבעג ָאד ךימ טסָאה וד סָאװ וצ ,טָאג ,ןרָאװעג רָאלק זיא רימ ןוא

 םלוע לש ונובר םוצ תוחילש ןיא

 בוט-םשילעב לארשי בר טריפ סע
 טרעלקרַאפ ,עקנָאל ןופ לדרעפ סָאד

 "רעמוטש, רעד "היח, רעד ֹוצ טדער ןוא
 :טרעה ןוא רעיוא ןַא טימ טציּפש סָאװ

 ,"רעדורב .ןעווערָאה רימ ןזומ ,טנייה;
 ,טנַאה ןייז תונמחר טימ טעלג'ס ןוא
 ,לדרעפ ןופ ערַאד יד ןטייז יד
 .טנַאּפשעג ןגָאװ ןקניטלַא ןיא

 ,תבש ףַא ןוא ,טױרב ףַא ףרַאד בייוו יד;
 ,דָאר ַא ןוא ץיז ַא -- ןגָאװ רעד
 ,"רעבָאה טימ לקעז ַא טספרַאד וד ןוא
 .דוס ַא םיא יירטעג רע טיורטרַאפ

 :ןעמענ טינ רימ שטייב ןייק ןלעװ ,ונ;
 ,טורשרַאמ רעד טנַאקַאב ךָאד זיא ריד
 ,ךעלטייוו ךָאנ וליפַא זיא גָאט וצ
 ."טוג וצ ןגעוו סטָאג וטסייוװ ךָאד

 ,ןדירפוצ טעקָאהיָאה לדרעפ סָאד
 ,טרָאפ עמ --- ןוא יצ ַא ןגָאװ םעד
 ןעמוג םענעקורט טימ ךיז טצכערקעצ
 .טרָאװ-טוג ַא ס'טשעב ןכָאנ סקַא ןַא

 ,עיירטעג ןיימ ,סקַא ןיימ טינ ןייוו ,ונ;
 ,טיונ ןיא ןסעגרַאפ טינ ךיד ךיוא
 ןענידרַאפ ןייז טרעשַאב ןיוש טעוו'ס זַא
 ."טיורב ףַא ןייז ריד רַאפ ןיוש ךיוא טעוו

 ,לֵצלעַּפ סָאד ךיז טצפיזעצ טָאה טָא רָאנ
 ,סיר ןוא עטַאל ןיא ןרָאלרַאפ
 ךיז טיילעמערָא יו ןבָאה'ס ןוא
 .סיפ יד ףַא ךיש יד טהנעטעצ

 "דגב ןייד ןוא ךוש ןייד --- אלימ ,ונ;
 ,ךיז וצ בוט-םשילעב רעד ליטש טדער
 ,דמלמ רעב ןָאט רעבָא לָאז סָאװ;
 ?ךיש ןייק טינ רָאג ךעבענ טָאה סָאװ

 ,רעדינש לכימ ןָאט ךעבענ לָאז סָאװ
 ?זיה ַא -- רעדניק עטעקַאנ טימ
 ,תעגייוש רעד ,ןקז רעד לאוי יצ
 "?ןיױלק םייב גָאטימ ַא ףַא טרַאװ סָאװ

 ןרערט זיב םיא רעצ רעד זיא סיורג ןוא

 ,דלַאפ ַא ףַא דלַאפ ַא -- ןרעטש רעד

 ,תונמחר טימ לופ ,רֶע טָאה ױזַא

 ,דלַאװ םניא טעה זיב ךיז טּפעלשרעד
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 ,םימחר ןייז יו דלַאװ רעד זיא ףיט ןוא
 ,טגייוװצרַאפ --- תונויער יד יװ ןוא
 לדרעפ קידנעשטּפָאט סָאד יװ דנילב ןוא
 ,טגייווש ןוא טעּפָאסרַאפ ךיז טּפעלש סָאװ

 טמעטָאעצ ךיז דלַאװ רעד טָאה טָא רָאנ
 ,טילב טימ ןוא לעי טימ ,ענסָאס טימ
 טרעטיילעג ןבָאה סָאװ תוחיר טימ
 .טימעג ןייז טכַאמעג רעגנירג ןוא

 ןרעטש ןוא למיה ֹוצ טָאה רע ןוא

 :טכַאמרַאפ ןגיוא יד גונעת ןיא

 זיא סיורג יוװ ,םלוע לש ונובר;

 !טכַאנ רעד ןיא טלעוו ןייד ןופ דוס רעד

 ךיא םענרַאפ ,עכַאװש טימ ,םישוח טימ
 ,םוטעמוא טגָאלש סָאװ ,םעטָא ןייד
 ,המשנ ןיימ גנַאזעג טימ טשטנעב ןוא
 ."םוטש רימ ןיא דיירפ רַאפ טרעטיצ סָאװ

 ןגױא יד טנפעעצ טָאה רע ןוא
 :דלַאב ייז ןסָאלשרַאפ רעדיוו טָאה
 תומולח ןֹופ טכַאנ יד טָאה ליטש ןוא
 -- -- .דלַאװ ןכרוד ץענ ריא ןגיוצרַאפ

 ,ךעלעמַאּפ ןוא ליטש טיצ לדרעפ סָאד
 ,גנַאג ןיא רעטנוא טעּפירקס סקַא יד
 היהו, טימ טגיוו ןוא ,םיא טגניז ןוא
 ,גנַאזעג-"םימיה תירחאב

 ? בוט-םש-לעב לארשי בר טרָאפ ואוו;ק ---

 :טלעוו רעד רַאפ--טָאג ֹוצ תוחילש ןיא ---

 ,ןוקית טכוז ,גנוזיילרעד טכוז טלעוװ יד

 .טלעטשעג תוחילש ןיא םיא טָאה ןוא

 ,ךיז טזָאלעג ןכוז םיא רע טָאה ,ונ

 יקערש טימ ןוא ,דיירפ רעקיצרַאה טימ

 ;ןהנעטעצ ךיז םיא רַאפ טעוו רע -- ןוא

 !קע ןַא ןדייל םוצ ןעמענ לָאז;

 רעדניק ענייד וטסעװ ךָאנ גנַאל יו
 -- .טייזעצ ענדולב ךעלעפעש  יװ
 ןזָאל ייז ךוטסַאּפ ןוא םייה ןָא
 ?טײרּפשעצ ןגעטש ןוא ןגעװ ףַא

 תולג ןיא ךָאנ טלעו יד טעװ גנַאל יו
 ריט ןייד רַאפ ױזַא ןענייוו ץלַא
 ןענייועג עמוטש יד טימ טעװ ןוא
 -- -- ?? רימ וצ ןצרַאה ןיא ןסייר ךיז

 ,בושי ןופ ןֹוא טָאטש ןופ ןדיי ןוא

 ,דלַאװו םוצ זיב שזַא םיא ןטײלגַאב

 םיא וצ טשטניו רעדנוזַאב רעדעי ןוא

 -- .,דלַאװג ןוא תוכרב טימ .,ןרערט טימ

 ,הנמלַא ןַא טגָאלק ,"ויניבר ,יוא,
 ,ןייג ןיא ןגָאװ םעד טרעמַאלק ןוא
 רעמָאל רעד חמצ טגנירּפש ?יבר ,יוא,
 .ןייװעג ןעמוטש טימ ךיז טקיטש ןוא

 ,סעװרָאב ןוא טעקַאנ ךעלרעדניק ןוא

 -- .,טיײלעמערָא ,םירעיױּפ ןוא

 ןרַאפ סנירג טימ ןוא טיורב טימ

 .טייו טעה םיא גשוו ןיא ןטײלגַאב

 ,"ןיוװַאר;

 "! העיסנ עטוג ַא; :רעװ טשטניוו ָאד
 "! קילג טימ יבר טרָאפ, -- ןטרָאד ןוא
 סמערָא טימ ןכָאפ ַא -- םעדכָאנ ןוא
 -- .קירוצ ןיוש טייג סָאװ םלוע ןופ

 ,םיצרש ןוא תויח ןבָאה ךָאנרעד
 --- ,געיעג ןיא דלַאװ ןופ לגיופ ןוא
 ןטעב וצ ,ןזָאלעג ךיז םיא ךָאנ
 -- :געט ערעײז רַאפ גנוזיילרעד

 ןטעבעג טָאה בייל ןרַאפ -- שריה רעד
 ,טימעג ךיז ןילַא טָאה ףלָאװ רעד
 :טהנעטעג בוט םש לעב םוצ טָאה ןוא
 "! טיהַאב ןוא זייל רעד טשרוד-טולב ןופ;

 ,רעטַאלפ-ךעלעגילפ ןבָאה טצעלוצ
 ,ןיילק ךעלמערעוו ןוא ,ןטעבעג
 םלועה רדס ןופ ןלָאז יז
 ןייג טינ ןרָאלרַאפ הלילח

 :בוט םש לעב לארשי בר ,רע ןוא
 ייצ ַא ךָאנ יצ ַא -- סעצייל יד
 ןעמוקַאב לגילפ טָאה לדרעפ סָאד
 ,ילפ ןיא ןרָאװעג רעלדָא ןַא

 ,בוט םש לעב לארשי בר טילפ ואוו ---
 ? טײלגַאב ןרערט ןוא תוכרב ןופ
 ,ןוקית טכוז ,גנוזיילרעד טכוז טלעוו יד --
 ! טיױרטרַאפ תוחילש ריא םיא טָאה ןוא

 ןגױלפעג ,ןגיולפעג זיא רע ןוא
 ,דנַאנַאכָאנ טכענ יירד ןוא ,געט ירד
 ןעעזרעד טרעדנואוורַאפ טָאה רע זיב
 ,דנַאל ַא ןדליג ךיז ןטייוו ןופ
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 עי ג ָא לָא ט גַא

 ,טלקניפעג ןרעטש טימ טָאה טיי יד
  ,טילבעג ןעלקַאפ טימ טָאה דנַאל סָאד
 ,ןלָאּפוק עטילגעצ-קימַאלפ ןוא
 ,טיהעג ץענערג ריא ןבָאה יז

 ,רעטפַאגרַאפ ַא סָאה רע רָאנ יוװ זיא

 -- טנעקרעד סנטייוורעד ןופ דנַאל סָאד

 רעטנורַא לדרעפ סָאד טָאה ױזַא

 .טדנעוועג ןקילב ענייז געוו םוצ

 ,ןגיצעצ לגילפ עשרעלדָא יד
 ,דרעוש קידנכָאפ ַא יו ףרַאש ' ןוא
 רעלדָא ןַא יו ױזַא קיטסַאה ןוא

 .דרע רעד וצ טזָאלעג ךיז ּפָארַא

 ,ןגיצעג ךיז ץלַא ךָאנ טָאה דלַאװ רעד
 ,דנַאל םוצ ךָאנ ןעוועג זיא טייוו ןוא
 בוט םש לעב רעד לָאמַא רעדיו טָאה
 ,טנַאה ןיא ןעמונעג סעצייל יד

 ןרָאפעג ,ןרָאפעג רעטייוו ןוא
 ירד ןוא טכענ יירד לעטשּפָא ןָא
 ןרָאװעג לדרעפ סָאד זיא דימ ןוא
 .געװ רעד רערעווש ,רעקידורה ןוא

 ,געט

 ןלַאפעגוצ טכַאנ זיא רעדיוו ןוא
 ,טלעוו רעקיטכיל רעד רעבירַא
 ,לדרעפ סָאד םיצולּפ ךיז טָאה ָאד רָאנ
 .טלעטשעגּפָא געװ ןיא ,טרעטַאמרַאפ

 ,טרסומעג ןוא טפָארטשעג םיא רע טָאה

 ,טרָאּפשעג טינ טרָאװ:טוג ןייק ךיוא ןוא
 ,טנשקערַאפ ,לדרעפ סָאד טָאה'ס זַא רָאנ
 ;טרָא ןופ ךיז טרירעג טינ ץלַא ךָאנ

 ,רעטנורַא ןגָאװ םנופ רע זיא
 ,טור ַא ,ןכוז וצ לגייווצ ַא
 ןױש רע טָאה ןצרַאה םניא ףיט ךָאד
 ."טוג טינ סעּפע, זיא'ס זַא ,טליפעג

 ,ערַאדַא לגייוצ ַא ףיױא טביוה רע

 ,ליצ ןָא יװ ,ךָאפ ַא ןוא ?ָאיװ, ַא
 ,רעטצניפ רעד ןיא ץכערק ַא ךיז טרעהרעד
 .ליטש רעד ןיא ןייװעג יו ץכערק ַא

 רָאנ טרעהרעד טָאה םש לעב רעד יװ ןוא
 ,דרעפ םנופ ןייװעג עמוטש סָאד
 סעּפע זיא'ס זַא ,טסואוועג ןיוש רע טָאה
 .דרע רעד ףַא זדנוא טימ ךעליירפ טינ

 ,הליחמ ןטעבעג םיא רע טָאה
 ,טריפעג ןוא םיוצ םייב ןעמונעג
 ךיז טּפעלשעג ןוא ,טנַאּפשעג ןהעש רַאפ
 ,טרירעג ךיז טרָא ןופ טינ ךָאד ןוא

 ,גנולצולּפ רע טָאה ,סנױזַא ןעעזרעד
 ןיילַא ןוא ,טלעטשעגּפָא דרעפ סָאד
 ,ךרדה תציפק ןופ תוליפת טימ
 ןייג וצ ןטסָאמרַאפ רעטייו ךיז

 ,טרעזייבעצ ךיז דלַאװ רעד טָאה ָאד רָאנ
 ,טלעהעצ ןגױא עשהיח טימ
 ,רענייצ עטערישטשעצ טימ ףלעוו ןוא
 ,טלעטשרַאפ םיא געװ םעד ןבָאה יז

 ,טבושיעג טינ גנַאל ךיז רע טָאה ,ונ
 ,טנַאה ןיא לגייווצ ןטימ טָאה ןוא
 ,ןבירטעצ ןגילפ יו תויח יד
 ,טנַאּפשעג רעדימ ַא רעטייוו ןוא

 ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא דלַאװ רעד
 ,טקעמשעצ ךיז ץנַאלפ טימ טָאה טכַאנ יד
 ,רעטיײלעג הנבל טימ ליטש ןוא
 -- :טקעוװעג םיא ןיא לרמז ַא

 -- ! םימשה לטמ יוא ,לטמ;

 ,טריצַאב רימ געו םעד טָאה יוט ןייד

 םיא טסָאה וד סָאװ םעד וצ זיא ליואוו ןוא

 "!טריפעג ןרעטש ךרוד יו ,יוס ךרוד

 ,רעטפעהַאב א גנַאזעג סימ  ,ױזַא

 ,טימעג טרעסיילעג ַא סימ ןוא

 ןטייו רעד ןופ געוו ןפַא רע סָאה

 .טילג לרעייפ ַא :ןעעזרעד

 : ;ךיז רע טיירפרעד --? עמשטערק ַא רשפא;
 ,טייוו ץנַאג ךָאנ גָאט ֹוצ זיא סיוועג
 ,ללמערד ַא ןוא ,טרָאװ-טוג ַא -- טרָאד ןוא
 .טיײצ יד ןעיצ טינ ךיז גנַאל טעוװ

 ,ךיז טשעלרַאפ ןוא ,טילג לרעייפ סָאד
 געיעג ןיא ץילב יװ טלדניוװש ןוא
 ,טנפעעצ ןוא טכַאמרַאפ -- ןגױא יד
 .געװ ןפַא סָאלש ַא טקיטכיל'ס טשרע

 רעיוט םענעדלָאג ַא טימ סָאלש ַא
 ,ץיּפש ןיא סמערוט עקיטכיל טימ
 רעויל ןיא ןטיה סָאװ ,ןבייל ןוא
 ,ץילב ןופ ןגױא טימ רעיוט םעד
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 עי ג ָא לָא ט נג ַא

 ?גנולצולּפ ױזַא סָאלש ַא ןענַאװ ןופ
 ,ןיטשרַאפ וצ ןעוועג םיא רעווש זיא
 ,טבושיעג טינ גנַאל ךיז רע טָאה ךָאד
 ןייג ךיז ןזָאלעג רעטייוו ןוא

 ,קישיור ױזַא םיא רַאפ טָאה ָאד רָאנ
 -- .סָאגעצ ַא ןָאטעג ךיז ךייט ַא
 ,םיא טרירַאב לגייווצ ןטימ רע טָאה
 .סָאלש םייב ןענַאטשעג ןיוש זיא ןוא

 :רעדנואו םעד ,ןבייל יד ןעעזרעד
 ,ּפעק ענעדלָאג יד ןגיײנרַאפ
 ךעלצעק יו ךיז םיא וצ ןדיולג ןוא
 -- .פעצ עקינוז ערעייז טימ

 ,רעיוט ןיא בוט םש לעב רעד ןָא טּפַאלק
 ,טיירב ךיז רעיוט רעד טנפעעצ
 ,רעטלַארטשעצ ַא לַאז ַא זיא טָא ןוא
 ,טייזרַאפ רעטכיל רעטנזיוט טימ

 ,רעיױלב ַא למיה ַא --- ןקלַאב רעד
 ; טציּפשעג ןקלַאב םוצ --- רעטצנעפ יד
 ,ןעלטיק עסייוו-יינש ןיא םינקז ןוא
 .טצירקעג רעבליז ןופ ןעניורק ןוא

 ,םירפס ענעּפָא ייב ןציז יז
 ,גנַאב ןוא טמולחרַאפ ןעגניז ןוא
 היהו, ןופ דיל עקיבײא סָאד
 .גנַאזעג-"םימיה תירחאב

 ירעטקעדעג ַא ,שיט ַא -- ןטימ ןיא

 ,טלעטשעצ ןלוטש רעטרעדנוה טימ

 : תויתוא עקימַאלפ טימ רעפיט ןוא

 "! טלעוו רעד ןופ טסַאג ןרַאפ ןָארט רעד,

 ,ןסעפעג יד -- יילעצראּפ רָאלק ןוא
 ,ןייוו טימ רעכעב ענעדלָאג ןוא
 ,םילכאמ עטוג ןופ תוחיר ןוא
 .ןייּפ זיב ןעמוג םעד ןצייר סָאװ

 :טרעטיצעגפיוא לוק ַא טָאה טָא רָאנ
 "!טלעוו רעד ןופ טסַאג רעד ,טמוק טסַאג רעד,
 ,ןגייווש ןקיטכרָאפ ןיא ןבָאה'ס ןוא
 .טלעטשעגפיוא םיא רַאפ עלַא ךיז

 ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא דיל סָאד
 ,טסַאה ןיא יװ ,טכַאמרַאפ םירפס יד
 החמש טימ עלַא ןענייז דלַאב ןוא
 ,טסַאג םעד ןעגנַאגעג ןגעקטנַא

 ,בוט םש לעב רעד שער םעד טינ טיײיטשרַאפ

 :טרעטשעג ןוא טמעשרַאפ יו טגערפ ןוא

 ָאד ייז ייב ךעלגעמ םיא רַאפ זיא'ס ביוא

 ? דרעפ ןייז טימ ואוו ןקיטכענ וצ

 ? לארשי ונבר ,ריא טדער סָאװ,
 ! טרַאװרעד ךָאד םיוק ךייא ןבָאה רימ
 טפַאשקנעב ןיא לקניוו רעדיוװטעי טָאה'ס
 ! טרַאגעג ןעמוק רעייא גנַאל ןופ

 ןיוש טיירגעג ָאד ךייא רַאפ זיא ץלַא ןוא
 : ךיילגוצ טרַאװ דרעפ ןרַאפ ךיוא ןוא
 ,ןטרָאג רעד --- ןזָארג עקיטּפַאז טימ
 ."ךייט רעד -- ןרעטש ענעדלָאג טימ

 ,ךיז סױרַא םינקז ייווצ ןלייט'ס ןוא
 ,ןָאךביא טסַאג םעד ןריפ וצ
 בוט םש לעב לארשי בר זיא ךָאד
 --- :ןָארט ןופ דובכ םעד לחומ יז

 ,וצ שיט םנופ קע םייב ךיז טצעז רע

 ,טיורב ןייז םעזוב ןופ םַָאזגנַאל טיצ

 ,טײצלָאמ ןעמירָא ןיז ךיז טסע ןוא

 ,טיירגרַאפ ךיז געוו ןיא טָאה רע סָאװ

 ךיז לוק קידהמיא ןַא טָאה טָא רָאנ
 -- ,טרעהרעד ןטרָאג ןקיטכַאנ ןופ
 ןקָארשרעד ךיז דרעפ סָאד ןבָאה לָאז;

 ? טרעטשעג היח ַא סעּפע ןופ

 לגיופ רעטנלע ןַא ןבָאה לָאז
 -- "3 טכַאנ רעד ןטימ ןיא ךיז טגָאלקעצ

 ןטרָאג םוצ בוט םש לעב רעד ליטש טָאה
 ,טכַארטרַאפ ןענַאּפש ךיז ןזָאלעג

 ןרָאװעג רעליטש זיא ןענייוו סָאד

 ,טימעג ןיא טגיילעג ךיז רעווש רָאנ

 ,סעמַאמ ןופ ןגָאלק סָאד יװ ױזַא

 .טינ ןיוש ןרערט ןייק ןבָאה סָאװ

 ,ןעגנַאגעג ןטרָאג ןכרוד רע זיא

 ,סָאװרַאפ --- ןוא ,טנייו סע רעוו טכוזעג

 ןגָאלשרעד ךיז טנָאקעג טינ טָאה רָאנ

 .סָארדרַאפ ןוא רעצ ןופ רענייוו םוצ

 ,טעשזדנָאלבעג טרָאד גנַאל רע טָאה ױזַא

 ,רעהַא ןוא ןיהַא --- ךיז טגָאיעג

 ,גנולצולּפ טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה'ס זיב

 .רעװ טרָאד ןעמָאנ םייב םיא טפור'ס זַא

-- 313 -- 



 ,ןביוהעגפיוא לֹוק ןייז טָאה רע ןוא
 :ןייּפ םענעגרָאברַאפ ןפיט טימ
 ,טרָאד טכַאנ רעד ןיא ױזַא סע טנייוו רעװ,
 "3 ןייז טינ ןיוש טסיירטעג רָאג ליוװ ןוא

 ,טמעטָאעג טומייוו טימ טָאה טכַאנ יד
 ,ןייוועג ריא טקיטשרַאפ טָאה טייוו יד
 בוט םש לעב םעד שוחב טָאה סע ןוא
 .ןײלַא טינ זיא רע זַא ,טליפרעד

 ןעמערב יד ןגיוצרַאפ טָאה רע ןוא
 טיירב ייז טנפעעצ רעדיוװ ןוא
 ןעמעוו רַאפ ךיז טלָאװ רע יו ױזַא
 ,טיירגעג דובכה-תארי טימ

 הנבל עטכַאוװרעד יד שטָאכ ןוא
 ןעוועג ןקלָאװ רעטניה ךָאנ זיא
 ןטלַא ןַא לצרָאװ ַא ףיוא רע טָאה
 --- .ןעזרעד ןענייוו לרעיוּפ ַא

 :ןועוועג לרעױּפ ןייק סע זיא ךָאד
 טלעוו רעד ןופ רַאה רעד ךיז טָאה סָאד
 בוט םש לעב לארשי בר םיא רַאפ
 --- .טלעטשרַאפ ןטרָאד לרעױּפ ןיא

 רעיורט ןופ ןדלַאפ ןיא --- ןרעטש ןייז
 ייגש רענעלַאפעג יו --- דרָאב ןייז
 ןעמערב ןופ לקניפ ךרוד ןגיוא ןוא
 .ייז ןיא ןרערט עקיטכיל טימ

 םימחר טימ בוט םש לעב רעד טהָא'ס ןוא

 טנענעג םַאוגנַאל ןקניטלַא םוצ

 רבח ַא יו םיא ֹוצ ךיז טָאה ןוא

 :טדנעוועג עטוג רעטרעוו-טסיירט טימ

 רעיורט רעכלעוו ,גָאז ,לרעטָאפ ,ָא --
 ? טכַארבעג ָאד טכַאנ רעד ןיא ךיד טָאז
 טנלע רעד ןוא ןייּפ רעד זיא סָאװ ןוא
 ? טכַאמעג ןענייוו םוצ ךיד טָאה סָאו

 צי ג ָא לָא ט נג א

 טינ דניק ןייק ןוא םייה ןייק וטסָאה יצ
 ? דניר ןייק ןוא ףָאש ןייק ןוא דנַאל ןייק
 עדַאטס ןייז ךוטסַאּפ רעד טינ טָאה יצ
 ? טניוו וצ ןוא ףלָאװ וצ ןזָאלרַאפ

 ,קידלוש זיא ךוטסַאּפ רעד טינ ,ןוז ,ןיינ --
 ,םורַא ךיז ףָאש יד ןעקנָאלב'ס סָאװ
 ,עיירטעג יד ןיילַא ןענייז סָאד
 ,םוא טינ ךיז םיא ףַא ןקוק סָאװ

 ,ןגיוצרעד ,ןרָאבעג רעדניק בָאה'כ
 ףוז רעד רעטנוא טיובעג םייה ַא
 ,רעדניר טימ ןוא ףָאש טימ ,רעטיג טימ
 :ןופרעד טינ דיירפ ןייק ךיא בָאה ךָאד

 ,רעדניק יד ךיז םורַא ןגירק סע
 ,טוט ןוא ןבעל ףַא --- םיאנוש יו
 ןלייטעצ טינ ץלַא ךיז ןענָאק ןוא
 .טױרטרַאפ ייז בָאה ךיא סָאװ ,סטוג סָאד

 ,רעקַא ןופ ןזָאלרַאפ טייטש דרע יד
 ,זיומ יד טרעגנוהרַאפ --- רעלכייּפש ןיא
 ,רענרעד טימ ןטרָאג ןיימ זיא לֹופ ןוא
 -- .גזיוה ןיימ --- האנש טימ יװ ױזַא

 ,םיא טסיירטעג בוט םש לעב רעד ליטש טָאה
 ףוס ַא טעװ גירק םוצ ןעמענ; זַא
 םולש רעקיביײא טעװ ןעמוק ןוא
 ."ףָאש עטעשזדנָאלברֲַאפ ענייד וצ

 ,בוט םש לעב לַארשי טָאה ױזַא
 ,טפיטרַאפ ןסיורג ןיא םולח ןיא
 ןעמערב ענעסָאלשרַאפ ענייז ףַא
 ,טפירט לדנגער ַא יו טליפרעד

 ,טנפעעצ ןגיוא יד טָאה רע זַא

 :ןעוועג חרזמ ןיא ןיוש גָאט זיא
 ,ךיז טּפעלשעג ןגער ןיא טָאה דרעפ סָאד
 -- -- .עשעג טלָאװ ךַאז ןייק יװ ױזַא

 ,רעדלעפ יד ףַא ףירט ,לדנגער ,ףירט;
 --- ."טיורב יו םולח ןיימ ןסקַאװ לָאז
 ,תונויער ןיא טפיטרַאפ ,טָאה רע ןוא
 ,טױרטרַאפ ןזָאלעג ךיז געוו ןיא
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 רעגרעב ,

 .וײרק רטנװַאק ,שזריב ןיא ,18809 ,ילוי {ט31 םעד ןרָאבענ -- רעגרעב .א

 .1907 ראי ןיא -- רעדיל וקורר וצ ןבייהטננא .1902 ויא עקירעממ ןיא ןעמוסענ



 לָאּפָארקַא ןופ טכיל ןיא

 ,רעדיוװרעד רוד ןוא טייצ ןיימ זיא רימ
 .ןרָאבעג ּפָאק-רעסַאװ ַא --- דניק ַא זיא סָאװ
 ןרָאי יד ױזַא טולב ןיימ ןיא ןעגניז'ס ןוא

 .רעדיל יו ,ענעגנַאגרַאפ גנַאל יד

 ןענָאלָאק ,עקיטכיל סמערוט ןופ
 :ןלַארטש ךָאנ טפירש-רענייטש ןיא ןגעוו ףַא
 ,ןלַאפעג -- טלעו רעקיטנַא רעד ןופ ןרוּפש יד

 .ןענָאפ עלעה:קיברַאפ יוװ טייוועגכרוד --- תורוד ןופ

 ןליּפש רָאמרַאמ ןוא זנָארב ןוא סּפיג ןוא
 ;ןטיילפ עליטש ףַא ןַאד ןופ ךָאנ רעדיל יד
 .ןטייבךעמולב ,ןעײלַא ,עפיט רענטרעג ךרוד
 ,ןליק ןיא ײרּפש-רעסַאװ ןיא ןענַאטנָאפ ענלמרימ ןוא

 ,ןכיה סנעהטַא ףַא לָאּפָארקַא רעד יװ ןוא
 -- ןליז עטיור ןכָארבעג ,גנַאגרַאפ-ןוז ןיא
 ןלייפ עפרַאש טיִמ קידנטולב טגיל טלעוו יד
 ןכיירגרעד ּפמילָא ןופ ןציּפש יד טרַאגעג טָאה סָאװ ,טלעוװ יד

 ןַאד יו טנייה

 -- ןַאד יװ טנייה
 ,וָאכעשט ןקידנברַאטש ןופ געט יד ןיא
 ,קַאה יד טפול רעד ךרוד ךיז טגָארט
 ,רענטרעג-ךשרַאק רעבירַא
 .ןעמַאטש עקידנלַאפ
 גָאט ךָאנ גָאט ןוא
 ,ךיוה ןקידהמיא ןיא
 עקיזיר ןעגנַאלש יװ
 ,ןרעױמ-ןסַאג ךיז ןעלקיוו
 ףוג ןייד םורַא דנור
 ןרָאלרַאפ
 פא ןקעמ ןוא

 געט ערעזדנוא ןופ םערוט-לבב ןיא

 ,געט ערעזדנוא ןופ םערוט-לבב םניא ,ָאד

 -- קרָאי וינ ןופ ןרעיױמ-ןקלָאװ

 .רעטצנעפ-סיפָא יד רַאפ ָאד

 ,ריּפַאּפ סייוו ןוא שיט

 ,קילב ןקידנכוז ןייד ןופ
 יולב לקיטש עטצעל סָאד
 -- טנָאזירָאה:טנװָא ןוא ןקיגָאט ןופ
 ...ןגיוב-למיה םעניד קיטכיל ןיא
 ,ןוז יד --- טנעוו יד ךרוד יװ ןוא
 רעטצנעפ ןקיטעמוא ןייד טדיימ סָאװ
 קערש ןיא טדיימ לגיופ רעד
 -- -- -= .ךַאד ןייד
 ,גיוא ןייד רַאפ --- לּפענ ךרוד יװ ןוא
 ,טלעוו יד
 ,קיטסברַאה ,ןטרָאגשרַאק ַא יו
 ,.,טיײגרַאפ קַאה רעטנוא

 גָאט ךָאנ גָאט ואוו
 ימ ןיימ

 ,ךייט ןופ ןרעסַאװ יד יו
 ..ןלַאפַאפ -- םי ןקידמערוטש ןיא
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 ךיוה רעקידלדניוש רעד ןיא ָאד
 --- גָאט ןופ גנַאג ןקידלמוט ןוא
 רימ רעבירַא טפָא טמוק
 ,טייקליק ןוא ור יד
 גרעב ןציּפש ןופ יוװ
 ,..ייבש ןרָאלק ןיא

 ,ױזַא ןַאד רעטצנעפ יד רַאפ ןוא
 -- גנַאגױקלָאװ ןיא --- ליטש
 קנַאדעג ןיימ טרעדנַאװ
 ,ןכיוה ךרוד
 ,רעדנעל רעבירַא
 ,רעטנזיוט תורוד
 ןעגנַאגעגפיוא ןענייז סָאװ
 ,ןעגנַאגרַאפ ןוא
 ..ימ ןייז ןיא רעדעיֵא
 לבב יװ ןבָאה ןוא
 ,ןביוהעג ךיז טפַאשקנעב ןיא
 ---רענטרעג עקידנעגנעה ןוא סמערוט ךרוד
 ןעלמיה ,סנקלָאװ יד וצ
 דניצַא ךיז ןטיײרּפש ןוא
 ,טכיש-ךלַאק םנופ ןבָארגעגפיוא --- ,ןטייב יו

 ,ןטלעוו

 ךייר יד ןופ ןטימ ןיא

 : דיר ערעייז ןופ ןטימ ןיא
 -- .,"ןטיפָארּפ, ,"דנעדיוויד , ןופ
 ואוו טרעדנַאװעגקעװַא
 קנַאדעג ןיימ גנולצולּפ טָאה
 ןגעו עקידנטָאש עליק ,עטייוו ףַא
 ,דלַאװ םענירג ןגנוי ַא ןופ

 --- ,רעדימ ַא
 גנַאל טרָאד ךיא בָאה טורעג
 ,ןגייווש ןיא

 רערעדנַאו ַא יוװ ןוא

 קרָאי וינ ןופ ןסַאג

 !קרָאי וינ ןופ ןסָאג םורד
 -- ןגערבדפַאה יד ייב ןדַאלקס
 ןקירב ןופ לָאטש רעקידנעגנעה ןוא --- ןסַאג
 ,..טפול ןיא ,טנָאנ

 ףרַאש םעד רַאפ
 ...םָאֹל ןופ ןוא לדיר ןופ

 טיצ ךיז רעקידלָאג ,רעטייוו ,קיביײא ןוא
 ,געוו-ךןרעטש רעד
 ..ןריולרַאפ טכענ ןוא געט  ןדרַאילימ ךרוד

 ,רעכעה ןוא

 ןגיטש .,רעקידפושכ ,רעפיט

 ןציּפש םערוס .,רעטצנעפ .,ןרעױמ-ןסַאג

 ,עניד ךעלגנעטש יוװ ןוא

 -- תורוש-רעזדלעה
 ..ןעיצ ןוא ךיז ןעיצ סנקלָאװ יד ןיא
 יז רעבירַא קידרעלדָא ןוא
 -- טפַאשקנעב רעקידתורוד יװ
 ,ןעלמיה יד רַאפ
 -- עטכיירגרעד טינ
 ,..לגילפ-רָאטָאמ עקידנעמושז

 ,ןכייה-קלָאװ רעטנוא --- עליטש סעגר .ָא
 ,םערוטילבב םניא ָאד
 ...גָאט ןופ גנַאג ןקידלמוט ןיא

 ,םַאטש ןקירעדינ ַא ףַא
 ,םיוב ןטגעזעגּפָא ןַא ןופ

 ,טדערעג ןבָאה יז
 ,טלעצעג ַא ןגָאלשעגפיוא בָאה ךיא ןוא
 -- .ןירג ןקידנטָאש ןליטש ןיא
 ןלַאפעג דייר ערעייז ןענעז'ס ןוא
 ,לגָאה רעטרַאה יו
 ,טלעצעג ןיימ ןופ ךַאד םעד רעבירַא
 דייר יד ןופ ןטימ ןיא בָאה'כ ואוו
 ..ור ןענופעג

 ןטרָאּפ --- ןסַאג

 ןענָאפ ,ןפיש עקידרעקנַארַאפ

 ..טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 ! קרָאי וינ ןופ ןסַאג םורד
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 ןייגוצמוא זיא ביל יו
 ,ןעלקניוו ערעייא ןיא

 ,ןגערב-רעסַאוװ יד ייב ,גנעגכרוד
 ןליפ ןוא
 ;: טפול רעד ןיא
 ןדַאלקס יד ןופ חיר ןברַאה םעד
 ןרעבגניא ,עװַאק ןופ
 ןלעפ ןוא
 ,ןעלזניא ַאװַאי יד ןופ
 ,ָאקיר-ָאטרָאּפ ,עקײמַאשזד
 ןשירפ ימוג ןופ ןוא

 רעגעי רעד ןיב ךיא

 יד; ןופ רעגעי רעד ןיב ךיא

 ,ָאגנָאק רעטייוו רעד ןופ
 .ןגערב יד טָא ייב רעהַא טכַארבעג
 טייו יד רימ טרעװ ױזַא טנָאנ ןוא
 ,עכעלרעדנואוו יד
 רעהַא טמוק סָאװ
 .ןענַאװַארַאק-פיש ףַא
 ,ןענָאפ עקידנעייוו-קיברַאפ טימ
 ,ןעלזניא עלַא ןופ
 ,טלעוו רעד ןופ ,רעדנעל
 ,עיורג ןעלקניוו יד וצ
 ,קרָאי וינ ןופ ןסַאג-םורד עגנייא

 ."לטנע עדליוו

 -- ןטייצ סנעסביא ןופ יד יװ געט עניײמ ןענעז רעטייוו שטָאכ
 סענַאזַאװ םורַא --- דלַאװ ַא ךרוד יוװ זיוה ןיא םורַא יג ךיא
 ןטייר ןטלָאװ טייקפיט רעד ןופ רעגעי יו :טייוו ןיא רעה ןוא

 ןעייוו ןטניו רעבָאטקָא ..טלַאפ ןוא טלעגרַאפ טָאה לטעלב ַא
 .ןעיצ ךעלטנע עדליוו יד קילב ןיימ סַאּפילמיה ןיא טכוז'ס ןוא
 ,םורד םוצ סױרַא טייג ןוא ךיוה ןוא טיירב רעטצנעפ ןיימ
 ןעילפ ןיא ןעז לגיופ יד --- רימ ןלעטשרַאפ סעקינַאג-רעייפ רָאנ

 .טעמושז רַאטַאידַאר רעד --- .ןוז עסייוו ...רעליק ַא גָאט ַא
 .ןעמונַאב ,קידנפור ןוא רָאלק יװ !לַאשךרָאה ַא :גנולצולּפ ןוא
 רעדילג ןוא טימעג ןיימ ךרוד רָאנ .ואוו סַאג ןופ לוק ַא טיצ *1 ןט-כיר-רַאפ,
 .ןעמוקעג דלַאװ ןפיט ַא ןופ יװ ,לַאשױרָאה רעד טָא טרעטיצ ,טרעטיצ

 לַארָאטסַאּפ

 ,טייגרַאפ גָאט רעד
 ךיוה ,רעטצנעפ-סיפָא יד ךרוד ןוא

 ,םַאלפ ןעגנַאגעגפיוא סייוו-יולב ןיא

 ,ןרעטש-סונעוו רעירפ רעד

 ..ןיירַא קידטנוװוָא טכייל

 ,טגיילרַאפ טנעה יד

 ךעלדירפ

 ןוז רעד טימ ןעגנַאגרַאפ גָאט ןופ ימ ןיימ

 .טליפרעביא ברָאק-ריּפַאּפ רעד -- עפש רעדמערפ ןיא

 ןוא
 .ור רעליטש ןיא

 ;ּפָארַא קוק ךיא

 טקירד ךיז ביוש רעד וצ ןרעטש ןיימ דימ

 .דפֲעֹפ ַא ןיא טרעקַאעגפיוא עצרַאװש ןטייב --- ןסַאג יד
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 ..ּפעק עקידלטניּפ --- ןעמָארטש עקידנלייא ןוא

 ,לָאט ןוא גרַאב ןופ ואו ץעגרע ןוא

 טייוו ןיא ,ףיוא טנווָא םעד טימ ןגייטש

 == == -- ןעיצ ןוא
 .ףָאש יד םיהַא קירוצ ,ךוטסַאּפ םעד רַאפ

 ןרָאי

 ! טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןופ ןרָאי
 ןדייה ןוא קולג ,טרַאצָאמ ןופ ןרָאי
 ףיוא ןעילב סָאװ ןרָאי
 ,רעמיוב-לדנַאמ יװ
 -- סייוו-לדייא
 ,..ריװַאלק ןופ רעגניפ יד רעטנוא ןופ
 :ריט ןיימ רַאפ
 סָאטױא ןופ שיורעג ןיא
 ןַאב ןקידנּפַאלק-ךיוה ןוא
 ,לָאמַא ףיוא ,גנולצולּפ ןקיטכיל יו
 -- עקינוז ןגייווצ ךרוד יו
 דנַאבַארַאס ןוא טָאװָאגַא ןופ --- ןעידָאלעמ

 טסברַאה ןיא

 ,לּפע עקיטייצ ןוא ןביורט עקיטייצ
 עטלטיורעג ןרַאב
 ,קרַאמ ןוא סַאג ןופ ןבָאה
 ןעגנוזעגּפָארַא רענעגעוו ןופ

 ; טנָאמרעד ןוא
 ,טסברַאה ןקיטייצ קידלָאג ןופ
 ,ץעגרע קיטכיל טקינייװ סָאװ
 טייוו ,קיברַאפ
 ..ךייט ןוא דנַאל רעבירַא

 ,םורַא ןקידלמיש ןגנע םניא ןוא
 ,ןעמונַאב ,טנַאװ רעיורג ַא רַאּפ
 ,קיטשרָאד
 ןּפיל עניימ ןבָאה ןגיוזעגנייא

 טכענ עקידלָאג

 ךַאד סנכש ןיימ רעטניה ןופ
 ,םױבדענַאטשַאק ןעמַאזנייא ןוא
 -- טכַאנ רעבלַאה רַאפ
 ,קידשדוח-ףוס ,דנור זיא ןעגנַאגעגפיוא

 ןטילב יװ ןלַאפ ןוא
 ,ױזַא טכירעגמוא
 סַאג רעקידרענייטש רעד ךרוד
 ,רימ רעביא ןוא
 קילב ןיימ טכוז'ס ןוא
 -- טנַאװ רעקידרעביאנגעק רעכיוה רעד ןיא
 רעטצנעפ-ןפָא םעד
 ,טכיזעג-טעוליס ןוא
 ריוװַאלק ןופ ךעלדנייב עסייוו רעבירַא ,ןגיובעג
 סַאג רעד ךרוד ךיז ןסיג ,ןעגניז סָאװ
 ,םורַא ןקיטכיל ןוא
 ...קולג ןוא ןדייה .טרַאצָאמ ןופ ןרָאי ןיא

 .ןעניסַאב .מ

 ןביורט ןוא טפַאזילּפע --- טסברַאה ןליק
 ןּביוהעגפיוא ,ןרָאלרַאפ ןוא
 -- -= -- ךיוה רעד ןיא ךיז קילב ןיימ טָאה
 -- םָאצ ךרוד --- שריה ַא יװ
 ,ןעגנַאפעג ןטרָאג-טָאטש ןיא
 טכַאנרַאפ ןיא טמוק
 ,ןייגוצ ליטש לקניוו ןייז ןיא
 ןעקנירט וצ טרָאד רעמע ןייז ןופ
 ךַאלפ-רעסַאװ םנופ ןוא
 קילב ןייז

 --- ןכיוה רעבכירַא
 קיטעמוא ןוא ליטש טקוק
 טייוו ןקידטנװַא ןיא
 ...ןרָאלרַאפ

 ,הנבל יד קידלָאג
 ןטכיולעגפיוא שיּפָארט ,קיטכַאנ ןוא
 ...םורַא ןלעקנוט ןיא
 קידנעגניז ָאידַאר רעד רעביא ןעוו
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 ,סערַאטיג עשינַאּפש ףַא

 גנולצולּפ ןענעז ןעגנַאגעגפיוא

 ,קידהנבל ,שירעריפרַאפ

 .זינעבלַא ןופ רעדיל יד

 ! ןטלַאטשעג ,טכענ עקיטכיל ,ָא
 ...זידַאק ןוא ַאדַאנַארג ,דירדַאמ ןופ

 ,טכַאנ ןיא טעּפש ןוא

 .וצ ןגיוא יד --- רעגעלעג ןיימ ףַא

 יַאמ ןופ גָאט ןטשרע ןיא

 -- ךעלרעדנואוו יו
 הנבל יד זיא ןבילבעג ןיז ןיימ ןיא
 ,ןעגנעה קידלָאג
 .םױב-ןענַאטשַאק םעד רעטניה יװ
 טולב ןיימ ךרוד ןוא
 גָאט ןסייוו זיב
 ןרַאטיג יד ןבָאה ןעגנוזעג
 ,ןטלַאטשעג .טכענ עסַאלב-קידלָאג ןופ
 ...זידַאק ןוא ַאדַאנַארג ,דירדַאמ ןופ

 יַאמ ןופ גָאט ןטשרע ןיא
 :ןורכז ןיימ ןיא ןעילב
 יולב-רוּפרוּפ ןוא סייוו
 ,ךעלגנײה-עיצַאקַא

 אירעטסיוו עקיטפוד
 תומולח ןוא

 ..טלעוו רערעטיול ַא ןופ

 ווירב ַא ןופ

 ,ילוי בױהנָא

 ךעלטעלב אילָאנגַאמ עניד עלעדייא יד ןוא

 ,םיוב ןופ ןיוש ןלַאפ
 רעבירַא ךיז ןטיש ןוא

 קנַאב-ןטרָאג ןוא

 ןרָאלק ןסייוו םעד רעביא ןוא

 ,ריּפַאּפ טפעה

 ריד וצ ביירש ךיא ןכלעוו ףַא

 שיט-ןטרָאג ןיימ

 זדנוא רעביא

 :זדנוא רעביא
 העש ךָאנ העש רָאנ
 .ןעייג רימ טכַאנרַאפ-לירּפַא ןכעליולב ןיא
 ,טָאטש רעד ןופ ןסַאג ךרוד
 ...ןעיײלַא עקידנטָאש עפיט ךרוד יו

 ןרעיומ ןוא
 ,ןציּפש עקידמערוט ,עניד
 ןוז-טנוװָא ןיא ןקידלָאג

 .ןגייווצ עקידנעייוו ענירג ןייק

 ,..דנַאל ןטייוו ןיא
 ,געט עליטשיקינוז עגנַאל יד ךרוד ןוא
 ףוג ןיימ ךיז טעילוט
 ,לוטש-ןטרָאג ןפיט ןיא ,םַאזנייא
 סנקלָאװ עסייוו טימ
 ,קילב ןיימ טרערטרַאפ טייוו ץעגרע טרעדנַאוװ
 עניימ רעדילג יד ךרוד ןוא
 ..טלעק-:טנװָא יד ןיד טרעטיצ

 טכַאנרַאפ ןיא ןענַאט יוװ ,קידלַאװ

 ..ןעניורק יד םורַא דנור ,קינוז

 ! דייר ןוא גנַאג ןיא ױזַא עקיטכיל ןהעש .ָא
 -- עטנָאמרעד ,לָאמַא ןופ ןעמענ ןוא
 ,רעכיּפעט-ףושיכ יװ ךיז ןטײרּפש סָאװ
 טירט ערעזדנוא רעטנוא
 ױזַא ךעלרעדנואוו ןוא
 -- סָאטױא עקידנגָאי ךרוד
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 ,טענרַאלק ַא ןופ ןליּפש סָאד ..ןריפ זדנוא סוינעווע ןוא סַאג ךָאנ סַאג

 -- גנַאל ןעגנַאגרַאפ טלעוו ַא ןופ יו :ץעגרע ןוא

 ,זדנוא וצ ליטש טמוק ,שיורעג ןופ ןסימ ןיא

 .ןעמיווש וצ טכיל ןקידטנוװָא ןיא ,קידרעטיצ ,םַאזנייא ,רעטצנעפ ַא ןופ

 געוו ןיימ הַא

 ןלַאפעגוצ טנװָא זיא געוו ןיימ ףַא
 ,גנַאגרַאפ-ךוז ןיא קידנטָאש ,טנוװָא
 רעדילג יד ךרוד ןוא -- ליטש טרעװ טָארט ןיימ
 ,גנַאז ןפייר ַא ןיא יו סעּפע טקיטיײצ

 ןלַאפעגוצ טנװָא זיא געו ןיימ ףַא
 ,גנַאב ןוא ױזַא קידנטָאש ,טנוװָא
 ןגיוב ךיז קירעדינ ,םַאזגנַאל טמענ ףוג ןיימ
 ..גנַאז עלופ-קיטייצ יד דלעפ םעד ףא יװ

 יט טנװָא םייב

 טעוליס

 .גורק-רעסַאװ ןיא ןרעטיצ ןעמולבירעטסַא עבלעג יד
 -- טייו רעטצנעפ ןיא טניוװ-טנװַא רעד טלַאק יװ
 .טסענ ןיא ליטש קיטסברַאה לגיופ רעד ךיז טעילוט סע
 ...טיור-רעּפוק ךיז טליה ןוא טברַאפ למיה רעד

 זָאלג ןטמולבעג"ךיד ןיא ייט רעשירפ רעד
 ,טכיל ןטיור-קינייו ןיא ךיז טלגיּפש ןוא טילג לעה
 טכַארטרַאפ העש-טנװַא ןיא ליטש ןעקנירט רימ
 .טכיזעג ןייד ךיוא ךיז טלטיור ףיט ייט רעד יװ ןוא

 טנַאװ רעד ףַא ךיז טגיוו סַאּפ-טכיל רעניד ַא
 ,ּפָאק ןייד םורַא טכייל ,םַאזגנַאל ךיז טבעוו ןוא
 ױזַא קיטומטוג שידניק ,ןגיוא ענייד ןוא
 ...ּפָא ןעלגיּפש ערָאלק ,ןטמיורטרַאפ טימעג ןייד

 ,ףניפ ּפֶא טגנילק ןוא ,טגנילק רעגיז רעד --- ,גנַאלק רעגנַאב ַא

 ...יוזַא טגיוװרַאפ יו םַאזגנַאל טקניז ּפָאק ןיימ

 ,העש טנווָא עליטש עסטוג יד טָא ךיא שטנעב יװ

 .ײט-טנווָא םייב ריד טימ ,עקיאור יד

 ןירג ןסַאלב ןיא בלעג ןופ ,בלעג ןיא זָאר ןופ
 ;טיצ ךיז טכַאנ יד טציא ןביוש יד רַאפ לקנוט ןוא
 :ךרָאה ןוא ץיז ךיא -- טכיל ןטַאמ ןיא ,טקוררַאפ --- לוטש ןיא
 ..טירט ענייד עליטש ךיז ליד םעד ףַא ןרָאש'ס יו
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 ןייג ןיא ױזַא טגיײלרַאפ טנעה יד -- טייו רעד ןופ ןוא
 .טעוליס ןייד ןיוש לּפענ ןיא בלַאה ןעמואוושרַאפ
 .טזָאלרַאפ ,טעּפש קיטסברַאה ןטרָאג רעטלַא ןַא --- :טלָאמ רימ
 .טערט םַָאזנייא עװַאּפ ַא טרָאד עקשזעטס ַא ףַא ןוא

 לירג רעד
 ןעלמערווא

 זָארג םניא ןרעטמַאל עקידלָאג ןדניצ ןגילפ-רעייפ יד
 ףרעטש ןוא ךעלרעייפ טימ רעקיטכיל ַא טילב טנװָא רעד
 ןליּפש רעקידרעטיצ טמענ לירג רעד ךיק-לקניוו ןופ
 .ןרעה םיא ףָאלש ןיא טכַאנ ךרוד טעװ סָאװ ,דניק ןרַאפ ןוא דלעפ ןוא בוטש רַאפ

 ןעיצ ןוא דניק ןרַאפ עקידרעבליז סרעטייל ןלעװ ןשיק םנופ ןגייטש ןוא
 ..ןכיױה יד ןיא (-"רעּפעשא םעד ױזַא רע טעװ ןעמעננָא ןוא .גניר-זרעטש ןיא
 לקנוט רעד ןיא ךעלמייה ןוא גנַאל טליּפש לירג רעד
 .ןכיירג רעטצנעפ יד וצ ןסַאּפױגרָאמ עיולב זיב

 ןענַאּפשעג עקילַארטש ןיא ןעיצכרוד טעװ גָאט-רעמוז רעד
 ןליה טעװ לב טנװָא רעד בוטש ןוא דלעפ ןוא לָאט ןוא גרַאב ןוא
 ןגיוב ךיז טעוװ ןכיױה יד ןופ "רעּפעש, רעד דניק ןרַאפ קיטכיל ןוא
 ןליּפש ,ליּפש טרָאד לירג רעד טעװ לקניוו ןייז ןיא ךעלמייה ןוא

 .יםי םוצ רעטצנעפ

(5 

 טײװ-רעסַאװ םניא .םי םוצ רעטצנעפ
 ,סייוו ,ןפיש-לגעז ,ןענַאװַארַאק ןעיצ .ןביוש ענירג קיטכיל
 :ןביוש ענירג יד רַאפ םי רעד טגיוו'ס ןוא
 ,ליטש-שידניק ,ןגיוא רעסַאװ ןטברַאקעג ןיד ןייז
 ,םענירג םניא ,ןענייוו ,..טגיוורַאפ ,קידטנוװָא
 ...טכַאנרַאפ ןקיטכיל ,גערב-למיה םעד רַאפ

 רעמוז רענַאידניא

 :ליּפש רעקינוז ַא טכיל עקידלָאג ַא
 ָאד ןופ ןוא --- טייוו ןופ .געט עקידרעמוז-ףוס ןופ
 -- העש רעקיפייר ךרוד געוו ןדעי ףַא
 ,ליטש ,קידנברַאד טיצ ..טכיזעג ןדעי ףַא ןוא

 טילג טייקרעטיול ַא
 ,ןייגרַאפ --- ,ןעמוק ןופ
 ןייוועג םוצ זיב ןוא
 ,טימעג ןיימ רימ זיא

 .עפורג"ןרעטש א
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 שינרַאװ

 רעניד ַא ץענ ַא יו -- .שיט ןיימ ןופ שינרַאװ ןלעקנוט ןיא
 ,ףיט ,ןפרָאװרַאפ ןרעסַאװ ןיא -- רעטצנעפ ןיימ רַאפ
 ןרעיומ ןוא ןכיוה ךרוד טיצ ןיײרַא טכַאנ ךרוד לָאמַא טכייל
 הנבל עקידנור יד --- טרַאנרַאפ ןוא | הנבל יד ,קידרעבליז
 ,שיט ןיימ ןופ ןכַאלפ יד ףַא גנַאל ןטרָאד טלגיּפש ,טרעטיצ ןוא
 רימ רַאפ טרָאד ןעלגיּפש וצ ..ךייט ַא ןופ טייקפיט ןיא יװ
 ..ךיט ַא ןופ טייקפיט ןיא יו ,שיט ןיימ ןופ שינרַאװ רעלעקנוט רעד

 רָאּפַאגניס

 ,ץרַאה ןייד ךרודַא ,דייר עקידעכָאװ עליטש ןוא עכַאפנייא
 ,קנַאדעג םענעטכיולעגפיוא ןיא ! גנולצולּפ ןוא
 ,טכַארטרַאפ ,ןָאט ַא טייוו ץעגרע יוװ ץילבפיוא ןַא
 -- טריפעגכרוד סענורטס רעבירַא : טרָאװ ןקידרעטיצ ןטלעז ַא ןופ
 ...גנַאל טמולחרַאפ טזָאל ןוא ,דנַאל ַא ןופ ןעמָאנ ַא
 ,רימ ןעמָאנ ןייד טגניז ןוא טגניז ָא-ױזַא --- ,סַאּפילזניא רעטייוו ַא
 -- סױרַא םי ןטייוו ןופ --- גערב-לזניא וד ,ױזַא טרעלקרַאפ גיוא ןייד טרעוו'ס ןוא
 ! רָאּפַאגניס .ָא טרירביוו ,טרָאװ סָאד טָא טרעטיצ'ס ןוא

 םי ןופ ןגערב

1 

 ,ױזַא ּפָא ןוא ףיוא ,גנַאגירעטערב םעד ףַא
 ןףהעש עקידטנװָא ענימ --- ,ריד ,םי ןיימ םי
 גנַאל עקיטעמוא גנַאגרעטערב םעד ףַא
 ..ןעילב ךיז טכיל-רעסַאװ םניא ןגיוא עניימ

 ,ןעמואוושרַאפ גנַאגרַאפ-גָאט ןיא טָאטש ןוא סַאג
 -- ,ןפיט למיה ןוא םי --- ןגיוא יד רַאפ
 ןטייוו יד ןיא ןוא -- גערב םעד טימ ךיא יג
 ףפיש ,ןקלָאװ יד ,קידנעשזדנָאלב טנוװָא

 ןעייוו רעבָאטקָא ןקיטניו ןיא ליק
 ןגיוצעגנָא קידלָאג ןעלגעז --- ,רעדיילק עניימ
 -- ןלעוו ןוא טסַאמ ףַא טניוװ ןוא גנַאגרַאפדןוז
 !ןגיובנגער ןופ טכיל ןיא ,טייוו ןיא דנַאל ,ָא ,דנַאל

 םימי ,רעדנעל ,ןעלזניא ןוא ...ןוז-טנוװָא
 ןגיטש ןוא רימ רַאפ ףיוא ןעיײג ,עכעלרעדנואוו ,עטייוו
 "ענעלעה טנײס, ףַא לֶאמַא רעקיסרָאק רעד יװ ןוא
 ..ןגייװש ןיא גערב םייב ױזַא ּפֶא ןוא ףיוא ךיא יג
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 .עיגָאלַאטנַא

2 

 ,קעװַא ימ ןוא שיור ןיא גָאט ןיימ טכיל העיקש ןיא --- "?ולרעטָאװ, ןיימ
 .ןלעווש ןוא קרעמ-ןסַאג ףַא ןעמַאלפ ןיא טייוו ץעגרע טגיל
 ױזַא טכילגרָאמ ןיא יו ןוא קירוצ יצ -- רעדימ ַא --- ךיא ןוא
 :ןלעה רימ רַאפ טמענ געוו ןיימ .ןעמי ןביז רעבירַא

 טיצ םימי ןופ גערב םעד וצ יװ טייוו עליטש ַא ,ןָאפ עסייוו ןיימ
 ןרָאלרַאפ ,םָארטש רעניד רעד .ןכיוה-טנוװָא עיולב ןופ
 ,געו ןיימ ױזַא --- ,טייקיבייא ןיא טייוו ןיא עכעלדירפ סנפַאה ןוא
 ןרָאי עניימ ןופ גנַאג רעד .ןכיילב ךיז ףיט-רעסַאװ ןופ

 .ירעטצנעפ ןיימ רַאֿפ

 ןרעטמַאלסָאג ַא טנערב רעטצנעפ ןיימ רַאפ .טנװָא
 :טכיל רעניד סייוו-יולב רעמיצ ןיימ ןיא ךיז טיצ
 לוטש-גיוו ןיא ליטש רימ ץיז ,רעייפ ןייק טינ ךיא דניצ
 .טכיזעג ןיימ ףַא טלַאפ ןסיור" ןופ טכיל סָאד ןוא

 .עטמיױרטרַאפ ,טכַאנ עלעה -- דנַאל-דרָאנ ןופ רימ טמולח
 -- -- -- .ליטש לגילפ ןכָאפ טייקטייוו רעד ןיא ץעגרע
 ןענַאװש עדליוו ןעילפ עטקעװעג ףָאלש ןופ ןוא
 ...ליק ךיז טנייװעצ ןוא טרעטיצ טפול-טכַאנ יד ןוא

 ,ןרָאבעג םי םעד ןופ ןוז-טכַאנ יד רימ טמולח
 ,סיוא טנגעג יד טריּפש טנורגּפָא ןופ טסײג ַא יװ
 טיקטיור ןיא ךיז ןליה ,ןעלמערד ןדרָאיּפ יד ןוא
 ,סױרַא טור ןקערטש ןזלעפ ןציּפש יד ןוא

 ,רעכעב ןדלָאג ַא ןיא יװ ,ןגערב ןופ גניר ןיא ןוא
 ןייו רעטיור יו טנערב ,טלקניפ ןוא סָארטש רעד טסילפ
 -- לוטש-גיו ןיימ ליטש ןגיו ,עמייהעג טנעה עטנָאנ
 ןיש-גרָאמ ןיא טסקַאװ ,ךיז טײרּפש דנַאל-דרָאנ סָאד ןוא

 געוו רעזדנוא ףַא

 ןַארַאפ זיא רעיורט ליפיוו ןוא טייקנייש ליפיוו ,ָא
 ;ןבעל שידיי רעזדנוא ןופ רעדנואוו ןסיורג ןיא
 -- טלעװ רעסיורג רעד ןופ ןעגניר יד םורַא טיצ סָאװ
 .ןבעוװעג עלעקנוט ךרוד ,"לגיופ-רעייפ, ַא

 ןַארַאפ זיא רעיורט ליפיוו ןוא טייקנייש ליפיוו ,ָא
 ןעיצ וצ טײקמַאזנייא ןיא ױזַא טפול ןיא
 ,םי ןופ טנורג ןיא שיפ עקידנלַארטש יד יװ ןוא
 ..ןעילג ךשוח ןיא טכיל סָאד ,ןײלַא ךיז ןופ
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 טרעשַאב ךָאנ רעיורט ליפיוו ןוא טייקנייש ליפיוו ,ָא
 ;ןריפ וצ גנַאגירעטכיל םעד --- רוד רעזדנוא זיא
 ןגָארט ,ןעמונרַאפ ךעלגיניק ,?לטנַאמ-קירָאה, םעד
 ןריּפש םיא בייל םעד םורַא ביל-טעמַאס ןוא

 גירק ןיא געט

 -- ןרעדנַאלּפ ןטייוו ןיא דנַאל עילָאכנַאלעמ יד ,ָא

 !סױֹרַא טינ ןעניז ןופ רימ סע ליוװ סָאװ

 ,ליטש ןיא גָאט רעד
 .ןוז-גָאטימ יד טדנעלב רעטצנעפ ןיימ ןיא קידלָאג ןוא
 | זײװנסַאּפ ,םַאזגנַאל ןוא
 ,בעוועג רעקינוז ַא ךיז םורַא טגנעהעצ
 ...ןיד ןוא קיטכיזכרוד

 ןוז רעד ןיא שיפ-דלָאג עניימ ןעגנירּפש'ס
 ,זָאלגרעסַאװ ןפיט םענירג-לקנוט ןופ
 טייקיאור עדלימ עביל ןוא
 ,םורַא טײרּפש ךיז דלָאגךענוז ןיא
 ןרעדנַאלּפ ןטייוו ןיא דנַאל-עילָאכנַאלעמ יד ,ָא רָאנ
 ...! סיורַא טינ ןעניז ןופ רימ סע ליוװ סָאװ

 געט ערעזדנוא ןופ

 !שטנעמ ,עדייז-רעטלע ,רעטלע .ָא געט יד ןענעז סָאד
 טציא ןעמונרַאפ בָאה ךיא ! טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ
 .לירבעג טליטשרַאפ ןייד טרעהרעד ןוא עטמולחעגסיוא תורוד ןופ ,יד
 ןשינעפיט עדליו --- עטייוורוא יד ןופ ...עטרַאנעג ןוא
 -- צטגיײוװצרַאפ ,עלעקנוט ,עקידלַאװ יד --- ָאידַאר ןוא ןפיש-טפול ןופ געט
 -- עטקערטשעג:סיוארָאפ -- טנעה רעבירַא | קידנעמיוש ןפיש ןופ)
 ...ןילרעב ןופ ןענָאפ עטכידעג-דלַאװ ןקלָאװ עקידוװעליּפש רעבירַא
 ױזַא טלעו רעד ךרוד ,ךיז טגָארט ןוא .(םימי יד ןופ ןטנורג יד ךרוד ןוא
 ןייגפיוא ןקידהמיא ןיא -- .גייטש ןכעלדנעמוא ןופ געט
 ,רעביט םנופ ןגערב יד ןופ :טימרעד ןיא ןוא
 ,םיור םעיינ םעניא ,עקידנעלבוי ןסַאג יד ןופ ,לירבעג רעשהיח רעד שטנעמ ןופ
 יא א א עא א א רעוא א א טאג וה ןפיט דלַאװ:רוא ןופ ףור ןוא לוק סָאד
 ןעמַאלפ רעבירַא --- לדיפ ןייז ףַא ןוא ,טולב ןטמיוצעג טינ ןדליוו ןופ
 ..טליּפש ןוא טציא  ָארענ רעדיו טליּפש טניר ןוא --- ױזַא לַאװק יװ טגָאלש סָאװ
 ףיוא רעדלעפ ןוא טעטש ןעײג'ס ןוא ,ליטש ,עמייהעג ןרעדָא ךרוד
 --- .םַאלפ ןוא ךיור --- ןקידרעצרַאפ ןיא געוו ןייז ףַא גנולצולּפ ןוא
 ! שטנעמרוא ןופ לַאװק רעמייהעג רעקיטולב ,ָא ,,,טדניצ ךיז םורַא םַאלּפ ןסירעגפיוא ןיא
 ..טייצ רעזדנוא ןופ געט יד ןיא ןגָאלשעגפיוא --- --- הוה היי הי- היה יה היה יי י-ה =-
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 עי גָא לָא ט נַא

 ןולקשַא

 --- ! ןולקשַא .ָא
 ,ןסַאג עקידנלבוי ןוא עױלב-טכַאנ ענייד ךרוד
 ,ןושמש רעדנילב רעד טָאה'ס ואוו
 ןצַאקרוטש ענעגָארטעג סיוארָאפ עקידנטכייל רעטניה
 ,רעטגיזַאב ַא ,טרעטנָאלּפעג
 ,ןטייק ןיא סיפ ענייז

 ! ןירעגיז וד ,ןולקשַא ,ָא
 ,,,? דניצַא גיז ןייד זיא ואוו
 טניוו רעד טָאה ןגָארטרַאפ
 .ןעלּפמעט הברוח ענייד ןופ רוּפש ןטצעל םעד
 ןסַאג ענייד רעביא ןוא
 רוד ךָאנ רוד טביוה
 רעכעה ןֹוא ךיז רעכעה טכיש-ךלַאק רעד
 .ןוגד טָאג ןייד טימ ןעמַאזוצ ביוטש ןיא טסּפָאלש ןוא
 --- ! ןירעגיז ,ָא
 ...טכיל ןייד זיא ןעגנַאגרַאפ

 ןיילַא

 ןבעל םנופ ןהעש עליטש ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז סע
 :טירט ענייד רעטנוא ןעמוק ןגעוו עטכירעגמוא ןוא
 ,טפול רעד ןיא ץיּפש-גרַאב רעקידנגײטש ַא ,דלַאװ ןופ גערב ַא
 .טימעג ןייד זיא יירפ לגיופ רעד יו ןוא --- ןיילַא טסיב וד

 ןלַאפַאב -- עקיטולב יד ,שטנעמ ןופ טלעװ יד
 ,טײגרַאפ --- ןייוועג ךָאנ יו ,ןעלסקַא ענייד רעבירַא
 זייב סָאד דרע רעד ןופ ןוא ןָא טמוק רוד ַא ,טייגרַאפ רוד ַא :טסייו וד
 ...טיירד ךיז ןוז רעד םורַא ,ױזַא רָאי ןענָאילימ

 ,דלַאו ךרוד 2יצ סָאו ,געוו רעד טוג ןוא ריד טרעוו ביל ןוא

 ,טייוו ןיא ףױרַא-גרַאב רעד ,ךָאמ ןיא ןיטש רעמוטש רעד

 גייווצ ַא ןופ ןשיור סָאד ,ןיב ןופ םושז רעליטש רעד

 .טײז רעד יינ ריד טפיול סָאו ,טנוה רעד ריד זיא ביל ןוא

 םיוב עיצַאקַא ןַא רעטנוא
 תובָא יקרּפ -- .הז ןליא האנ המ

 -- ן;גמרעד טינ ,געט ערעווש עיורג יד ןופ גנַאג םעד
 :טירט עקידנזָאש יד ליטש ךיא לעװ ןטרַאװרעד ריט ןיימ רַאפ
 געט -רעמו עטשרע ןיא קרַאּפ רעד סייוו ױזַא טקיטכיל ָאד
 ..טיווצ ועקידקינַאה רעד טײרּפש םולח ןכעלרעדנואוו ןוא
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 ,םױב-עיצַאקַא ןופ רעטעלב רעטנוא -- זָארג ןשירפ ןיא
 ;ןכיוה עיולב-קידלָאג ןיא טקרעמַאבמוא --- ןגייווצ ךיז ןעלּפַאטש
 ןטילב ןופ ביוטש ןסייוו ןיא דרע יד טדנעלב סע .ּפָארַא-ףױרַא
 ןכיירגרעד טנעה עניימ ןטלעװ עקידנעניּפש עטייוו ןוא

 ! טיווצ ןוא םיוב ןוא ןוז טימ --- ור ןופ העש ,ָא
 -- ? געט ענייד ךרוד טפירט סָאװ ,דניצַא םס רעד זיא ואוו
 ,טשיורַאב טגָארט ןוא טגָארט ךיד רעקינוז ַא ךייט ַא
 .גערב קידלָאג ַא ייב ךיד טזָאל ןוא ןייר ךיד טשַאװ ןוא

 ,טירט ענייד רַאפ טכיל ןכעלרעדנואו טײרּפש גערב רעד

 ,םיורט ןיא יו ,רעליטש ַא ,טסרעה וד -- טגניז לגיופ ַא

 :טדער אנת רעד טכַאד ריד -- ? געװ רעסייוו רעד טיצ ואוו

 .םיוב רעד ױזַא טילב סע טלעװ רעד טָא ךרוד ןייש יו

 ןטרָאג ןשימיור ַא ןיא

 קנעב-למרימ
 ןענָאלָאק קידנעיצ ךיז סייוו ןעייר ןוא
 -- סַאג יד טָאטש ןופ ףיט טמושז ןָאטרַאפ טנָאנ ץעגרע
 רעטעלב-ביורט ןיא ָאד רָאנ
 ,ור רעמיוב-ןסערּפיצ רעקינוז ןוא

 .סַאּפ ןטָאש םעניד ןייז ליטש טריפ רעגייז-ןוז רעד

 טימרעד ןופ ןוא
 ,סױרַא סּפיג ןרָאלק ןיא ױזַא טביוה ךיז
 .םיוש רעסייוו:קיטכיל יװ -- רַאזעצ ןופ ּפָאק רעד
 : טכַאד'ס ןוא
 טירט-רָאטאידַאלג עטייו רעיא ןייז טרעה סע
 .םיור ןטלַא םניא ענערַא יד קידנלבוי ןוא

 ,טרעטיצ'ס ןוא
 ,טכַארטרַאפ טפול רעד ךרוד ךיז טגיוו
 ,ןייש רעלָאכנַאלעמ ַא טלעוו ןעגנַאגרַאפ ַא ןופ
 ,טײגרַאפ ,טכיילב ןוא
 ."עדנומ ַאירָאלג טיזנַארט קיס;ץ
 ,.ןייז םנופ טייקסיורג יד טײגרַאפ ױזַא

 טכיל ןרעטש ןיא

 --- טייקכעלדנעמוא ךרוד (ירעגעי רעד ױזַא טנַאּפש קיטכיל יו
 ..! ןגעקטנַא רימ רעטצנעפ ןיא ! למיה םנופ ןפיט-רעטניוו עיולב יד ךרוד
 ,ןגעוו ערעזדנוא ןוא ןָאירָא טמַאלּפ סייוו-קיטכיל יו
 ,דרע רעזדנוא ףַא ; טנָאזירָאה-חרזמ ןופ

 ,עפורגןרעטש ַא ('
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 רעיורג ןוא רעלעקנוט ןעיײג
 ,רָאי ךָאנ רָאי
 .ןהעש ןוא געט עטלײצעגּפָא ךרוד
 תורוד יד ךרוד ןוא
 ,דלעפ ַא ףַא רעגירק יו
 ,ןלַאפ ןוא רימ ןלַאפ
 ..ןרָאלרַאפ ,ןקיביײא ןיא ףמַאק ןיא
 "טייצ-רעדנואוו , רעזדנוא ןוא

 געוו רעד

 ,טסברַאה ןופ געוו םעד טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ןברַאפ עכעלרעדנואוו ךרוד .-- געװ ַא
 טלעהעגפױא טָאה יױזַא רערעטיול ןוא -

 .ןברַאד ןופ ןוא םוקפיוא ןופ גנַאג רעד |

 םליז-ןָאט ןוא ָאידַאר ןופ
 ,ןגיוצרַאפ עקיטולב ַא ןוז ַא יו טקניז
 ,ןגיוב ןייז ןיא קיטכיל רָאנ
 --- רעכוטסַאּפ יד רַאפ לָאמַא יו
 ,רוא ןופ רעדלעפ עקיטכַאנ יד ףַא
 רעגעי רעד טנַאּפש ןוא טנַאּפש
 | -- -- -- טדנעלב ןוא
 ...ןעלמיה עיולב-רעטניוו יד ןופ

 קינלַארָאק .א .רד ןופ קנעדנָא םעד

 ,טיצ ןוא זדנוא רַאפ טיצ סָאװ ,גנַאג רעד
 ןפוסךיא וצ זיב --- ףַאשַאב-רוא ןופ
 ,טקעלּפטנַא יו ,רעדנואוו םעיינ ןיא
 ןפָא רימ רַאפ ןיא ןגעלעג טלעוו יד

 ,ףיט ןוא ךיוה יד --- םורַא ןופ ןוא
 .ןריּפש ןעמונעג בייל ןגייא יו
 טייוו ןופ טייקלקנוט יד טָאה'ס ןוא
 ..ןרילָאק עקיטכיל ןיא טליּפשעג

 ןסערּפיצ

 ,ןוז טנווַא רעד ןיא ןעניורק-ןסערּפיצ
 -- גרעב ןופ ןטייקכיוה ףַא
 ,סנקלָאװ עקידנעייג עטייוו וצ ךיז ןעיצ
 ,ּפעק ענירג-קידלָאג ןגיוו

 ןעייג קטיכיל סנקלָאװ ןוא ןוז
 -- גרעב רעטניה ןעיײגרַאפ ןוא
 ןסערּפיצ יד טלצרָאװעגוצ
 ,ּפעק יד קיטעמוא ןגיוו

 סויצופנָאק קידנענעייל

 ,ךוב םנופ ןעלװָאט עטלַא ןוא רעטעלב עלעג יד ןשיװצ ןופ

 גולק יו
 סױרַא עקיטפוד ןעייוו
 ,דייר סמכח םעד

 ור סרעטסיימ ןופ טשטנעבעג ּפָאק ןיימ --- .וצ ןעלוװָאט יד
 --- .טכייל טקניז

 רימ רעבירַא טכייל יו

 ,טיווצי-לדנַאמ רעסייוו ןלַאפעג ןיד קיטכיל טלָאװ
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 ןלז עי ג ָא לָא ט ג

 לָאטיּפש ןופ

 .ודנעלב סעזַאװ:-רעסַאוװ יד ןיא ןעמולב עשירפ יד ,רעמיצ-ןקנַארק ןיא

 --- דָאי ןוא לָאברַאק ןופ חיר רעד טייג ןטפול ןיא טשימעגסיוא ןוא

 ןעגנַאהעגנָא קידלָאג רעטצנעפ ןָא רעקינוז ַא גָאט-גנילירפ ַא

 ..דוס:סנבעל םעד טייוו םניא ןכוז---ןגיוא עקיטעמוא ,סנשיק עסייוו ןופ ןוא

 ,רעטצנעפ עקידלגיּפש יד ךרוד ןוא טנעװ רעטניה ,ןסַאג ןיא
 ,םָארטש ַא דלַאװ ןשירפ ןכרוד יו טמושז ןוא טייג ןבעל סָאד
 ןעקנַאלב-ןסייוו ןיא קידרעטניוו תורוש-ךעלטעב יד ,ָאד ןוא
 .םיוש טימ םי םנופ ןגיּפשעגסױא ךעלדנעּפש יװ -- ,ליטש םיפוג טימ

 ,דייר ןוא טירט עקידתודוס עליטש ןלַאפ'ס ןוא ...טייגרַאפ גָאט רעד
 ,טײרּפש ךיז טכַאנ יד םורַא ױזַא קידהמיא ,ןעלקניוו יד ןופ ןוא
 טיצ ןיוש קידנקלעו ,ןזַאװ יד ןופ רעברַאה ַא טפוד ןעמולב ַא
 .טדײשעגּפָא טרעוו טייקיביײיא רעד רַאפ ףוג ַא ,םייהעג טנָאנ רעד ןופ ןוא

 לָאמַא יו טנייה

 געט עקידלָאג ךרוד טילב ,לָאמַא יו טנייה

 ..געוו ןפַא םיוב רעד -- זעב ןעיולב-סייוו ןיא

 ;ןייז ןטלַא-רוא ןיא יו דלעפ םעד רעביא ןוא

 .ןייוו רעקיטפוד ןוא טיורב רעקיגנַאז רעד

 --- דניר יד ןוא ףָאש עקיאור יד ןלָאט ןיא
 ,דניק ַא יצ ,זיירג ַא -- עליטש ייז ןעשַאּפ'ס ןוא

 -- יולב רעקינוז ןיא -- ןבלַאװש ןופ לגילפ ןוא

 .יזַא תורוד יד ןיא --- רונש רעקיטכיל ַא

 טײרּפשעג יװ ,טעטש ןוא ןגעוו יד ךרוד טנָאנ ןוא

 ,טיונ יד ךָאנ טגיילעצ רעטצניפ ױזַא טגיל

 ,טינַארג ןוא ןייטש ןופ ןסַאג יד רעביא ןוא

 ; טילג ךָאנ רונש טולב רעד ,לגנַארעג ךעלשטנעמ ןיא

 .טדנעלרַאפ ןוא ,דנַאל ךרוד ןגָארטעג ךיז דרעװש סימ

 ..טנעוו עטרעצנַאּפרַאפ --- עטגיזַאב רעביא ןוא

 :געט ערעזדנוא זיב ןוא םיור זיב רושַא ןופ

 .געוו רעקיטולב --- רעקיטכיל רעקיצנייאנייא
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 סעלעיעל .א



 סעלעיעל .א

 ,קעװַאלצַאלװ ןיא 1889 ראי ןיא ורָאבטג -- 6ץנַאלג ורחַא) סעלעיעל .א
 ןקורד וצ ןבייהעננָא ,1909 ןיא עקירעמא ןיא וטמוקעג .זיירק רטיױשרַאוי

 .רָאי עקיבלעז סָאד -- רטריל



 עמַאמ ןיימ

 ,ךיירגינעק שידניק ןיימ ןיא ןטכיולעג טָאה טײקדנָאלב סעמַאמ ןיימ

 .רעטכעט עזעוורענ סדנַאל םעד ןופ ורמוא רעניד-םערַאװ טימ

 ,ךײטילסייװ םעד ייב ןעגנולשעג טפול טימ קולש ןטשרע ןיימ בָאה ךיא

 .רעטכע-שילױּפ עכיּפ טימ טשימעג שביה זיא טפול ענעי ןוא

 סַאג ןיא ,בוטש ןיא .טוג יז קנעדעג'כ ,טייקנדָאבעג-סייה סעמַאמ ןיימ

 .טקידײלַאב טֹרָא ןפַא ךיז טשינַא ,סורג סמענעי ףַא טרַאװעג

 -- ?סעכ ןייז ךיוא טנשריעג ןוא בוט-םוי-תופסות ןופ סױרַא םוק ךיא

 .טקידיײטרַאפ ןח ןקידוועמעש-ליטש טימ ךיז ךָאנרעד יז טָאה

 ,טנעקרענָא קיצניו סוחי םעד טָאה רעדגיו רעדורב רעטסטלע ןיימ

 7! עמַאד עקסויַאקרעטעיּפ ַא רָאנ עקַאט יו; :טכַאלעג טפָא ןוא

 ,טנערבעצ רימ ןיא ףיט ךיז ץלָאטש ַא טָאה ,ןענַאטשרַאפ םיוק בָאה'כ שטָאכ ןוא

 !עמַאמ ןיימ -- ךיז ןיא טלעווקעג ךיא בָאה ,טכַאלעגטימ בָאה'כ שטָאכ ןוא

 ,בוטש רעגנע ןיא טעװעדָאהעגסױא ןביז .רעדניק ליפ טכַארבעג

 .טלגיּפשעג סייה המכח רעדָא טייקנייש רעיײיז ןיא ךיז ןוא

 ,ּפונק-סנבעל ריא --- גנונפָאה עדעי ןוא ,ןעגנונפָאה טמערַאװעג

 ,טלגיזרַאפ ּפעק סרעדניק יד הא ןרערט טימ ּפונק ןדעי ןוא

 ,טייזעצ טניו םעד ףַא עזיול ןעמָאז -- החּפשמ עשידיי ַא

 ןעקנעב וצ דלודעג ןייק טָאה קרָאי וינ .טייוו ןגָארטרַאפ טָאה ךימ

 .דיר ןוא שוק ןטשרע ךָאנ טצריאעג רויעש יז ךיא בָאה רָאי ןצניינ ךָאנ

 ףעקנעש טינ קילב ריא ךיז ךיא לעװ לָאמניײק רָאנ -- טּפַאכרַאפ ךיז בָאה'כ

 ןייר ןוא דלימ טרעמישעג גױא ריא טָאה קיצכעז"ןוא-ףניפ וצ

 .טרעױהעג ליטש רעױדַאב ַא טָאה ףיט רעיולב רעד ןיא ןוא

 ."ןייטשרַאפ ןָאק ןוא סייוו ךיא יצ רוסָא ? ןרָאװעג טלַא ךיא ןיב ןעוו;

 .טרעױרטעצ ךיז גנולצולּפ ןטלָאװ תונבל ףניפיקיצכעז יװ

 "!קנע ן'ַאב טרָאד ןעמ סייוו רשפא ,ןרהא ,גָאז ?טבעלעג ךיא בָאה ןעוו זַא;

 .ןעקנַאדעג יצ רעטרעוו ןיא ןָאטעגנָא טינ טסיירט עטסוּפ בָאה'כ

 --טגנערַאפ לעק יד ,שינעפיט ןופ טלַאװקעגפיוא טָאה טייקכעלטרעצ ַא

 ןקנַארק-ךעלטױט -- ןטנעָאנ ןופ קוק יװ ,טקיטשעג טָאה טפַאשביל יד

 ,ּפָאק ןטצינשעג-טוג ריא גנירג ןוא דַארג ןגָארטעג ןַאד ךָאנ טָאה יז

 ,שידַאװַארב ,קנילפ ןטינשעג סַאג רעשזדָאל יד --- טָארט ריא טכייל ןוא

 ּפָארט ןקידרעטיצ ןוא בתכ ןטקוצעג טימ טָאה רָאי ייוװצ ךָאנ רָאנ

 | .שידק ןגָאז טינ סעגרַאפ ,ןוז :ןבירשעג רימ עטַאט ןיימ
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 יין צ

 צי גַאלָא טנַא

 ,ץרַאװש טינ זיא טוה ןיימ
 .ןפַאלקש רענַאקירּפַא ןופ --- ייק"קעמ דָאלק יו --- סױרַא טינ םוק ךיא ןוא
 ,עסַאר ןופ ןקרַאּפ רענעיילב ,רעּפמעט רעד
 ןטעכַאטש עטמסרַאפ טימ ריד ןופ ּפָא טינ ךימ טלייט
 .טינ ךיא רָאט ךיד ןביל ךָאד
 --- ריד רָאנ טינ
 ןגָאז טינ סע ךיא רָאט ןײלַא ךיז וליּפַא

 ,קרַאּפ ןיא ןסעזעג טנייה ןיב ךיא
 ,םיוב ַא ןופ רעטעלב ענעלַאפעגּפָארַא יד טלייצעג
 :טגָאזעג טָאה לרעטכעט ןיימ ןכלעוו ףַא
 ,".םיוב רעטױט ַא :טסעז ,ַאּפַאּפ,
 ,ףלע .ףניפ .יירד .ייווצ .סנייא
 ,קיסיירד .קיצנַאװצ-וא-ךיינ .קיצנַאװצ .ןצפופ
 ,טנָאמרעד רעדיוו ךיז ךיא בָאה
 קיסיירד טייז רענעי ףַא ןיוש ןיב ךיא זַא
 ,סנייא ץלַא --- ץלַא טעמכ ןיוש זיא סע זַא ןוא

 ןעוועג טלָאװ סָאװ

 .רעירפ רָאי עכעלטע טימ טנגעגַאב ךיד טלָאװ ךיא ןעוו
 ,םָאבלַא ןייד ןיא ןוא
 ,םָאבלַא רעזדנוא

 ךעלטעלב עטנקירטרַאפ עכעלטע ןגעלעג ןטלָאװ
 ? ןזיור ענעקנָאשעג עניימ ןופ
 :רימ ןגָאז רָאי קיסיירד עניימ
 .עבלעז סָאד

 ,טיצ ןרעברָאל ןופ טַאלב רעד ןיהַא;,
 ,"טילפ לטעלבנזיור סָאד ןיהַא
 ! עניימ ןרָאי ענערַאפרעד ,עגולק ,ָא

 .ןענידרַאג ענייד ןופ ןרָאװא יד טוג ןיוש ךיא ןעק ךָאד ןוא
 ןעמָאנ ןייד ןופ ןדַארַאש טימ לופ ןריּפַאּפ עניימ ןענעז ךָאד
 ,סיוא ץלַא רימ ךיז טכַאד ךָאד
 ,טייצ ןופ ךייט םעד ןיא זַא
 ,טייצ ןופ ךייט םעד ןופ קעד ןפַא
 ,גניר רעביוצ ַא טגיל
 ,טמיטשַאב רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאװ
 ןעזרַאפ ,ןעזרַאפ בָאה ךיא סָאװ ןוא

 ,ןצענ ןוא ןלַאריּפס
 ,ןלַאריּפס ןוא ןצענ

 זיא יז זַא ,לָאמ ןטסטנזױט םוצ ךיז טּפַאכ סָאװ ,היח ַא ןופ יירשעג
 ,גייטש ןיא

 ,דרע רעד ףַא היח רעטסטמַאצעג רעד ןופ טפַאשגולק
 ."םיוב רעטױט ַא ,טסעז ,ַאּפַאּפ
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 ע יג ָא לָא ט גַא

 ןטעלַאירט

1 

 ,עליטש ַא םיטש ַא טפור ,ןכייצ ַא טמוק
 ,ריט רעטרַאּפשרַאפ ַא ךרוד טסיירט יד יװ
 ,הליפת ַא ץרַאה ןופ טגייטש .,ןעינק וטסליוו
 ,עליטש ַא םיטש ַא טפור ,ןכייצ ַא טמוק
 .עליה עיורג סלפייווצ םעד ּפָארַא טלַאפ
 ,ריד ףַא גרָאז יד טלַאפ רעטצניפ ןעוו דָארג
 ,עליטש ַא םיטש ַא טפור ,ןכיצ ַא טמוק
 .ריט רעטרַאּפשרַאפ ַא ךרוד טסיירט יד יװ

3 

2 

 רעטיה ריא זומ סע -- דיירפ עמייהעג יד

 .ךָאװ ןוא גָאט ןוא העש ןטרַאװ ריא ףַא

 רעטיצ ןטסדנימ םנופ ךיז טקערש ,ךיז טשעל'ס

 רעטיה ריא זומ סע .דיירפ עמייהעג יד

 רעטיװעג ךרוד סָאװ ,רעד יװ ,ןייז קיכַאװ

 .ךָאפ-לגילפ ןסייו סטָאג לי ןרעה

 רעטיה ריא זומ סע ,דיירפ עמייהעג יד

 .ךָאװ ןוא גָאט ןוא העש ריא ףַא ןטרַאװ

 ןעמי יד ףַא ןעלגעז ןופ סורג םעד טימ

 ,גנַאל ןוא טגרָאזַאב ייז ףַא טרַאװ ןעמ סָאװ

 .ןעמַאלּפ עסייוו יז ץרַאה ןיא טדניצ ,יז טמוק

 ןעמי יד ףַא ןעלגעז ןופ סורג םעד טימ

 ןעמַאצ עלַא ךרוד ףיוא קילעז יז טכיול

 קנַאשעג סיורג ןייד ,דיירפ ,רימ גנערב רעטפע

 ,ןעמי יד ףַא ןעלגעז ןופ סורג םעד טימ

 .גנַאל ןוא טגרָאזַאב ייז ףַא טרַאװ ןעמ סָאװ

 ךובגָאט סדניל סויבַאפ

 27 רַאונַאי

 ,דייװעגניא ןיימ ןיא ףיט ,קידרעטומ

 .ןייבעג ןיא דנואוו ַא יװ רימ ןיא רעדיל ןענָאמ

  ,רעמ ךָאנ ןוא ױזַא ןייז רימ לָאז

 דליוועג ךעלטכַאנ ךרוד רעױל ףַא טרעּפמעל ַא טינ ביוא

 -- דנעל ןוא ןעמוג ןיימ ןיא דיל ךָאנ רעגנוה רעד זיא

 ,טליטשעגמוא

 ,גנונָאמ זיא גנונָא ןוא גנונָא זיא גנוליפרעד

 .רימ ןיא דיל רַאפ טייקיטעז ןייק ָאטינ

 4 רַאורבעפ

 גרעבעג ןקיכעטש טימ לופ
 ןפיט עניימ ןיא דנַאל'ס זיא
 ,ןפיקס עדליוו ןעיָארב ןטרָאד
 גרעווצ רעקידעּפלַאמ ַא ןוא
 קרעװו ןסיורג ןופ לת ַא טכַאמ
 ןפימ עכעלגינעק יד טימ

 ,ןפיט עניימ ןופ דנַאל'ס זיא ןייש

 ,.גרעב עפרַאש ןופ טקַאהעצ רָאנ
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 8 רָאורבעּפ

 םירבח רימ ןבָאה סע ,רעדנור ַא געטש ַא זיא טנייה
 ,טירדַאב טיײװצַאב גנַאג םעד ,דנע םוצ זיב טקידנערַאפ
 ,םירג ןרעוו םירבח רעדנוזַאב ךיא סָאװ גנַאג ַא
 ,טירט יד ךיז ןדייש'ס ןוא ,דנעוו ןוא קנעל ,םיא ריפרעד

 ,םַאזניימעג ןייק :ךיא סייוו טנייה
 ,טכוזעג ,טרעגַאב טסיזמוא
 ,םַאזנייא ןופ דיירפ ערָאלק טנייה
 .טכורפ רעפייר ףַא ןוז יװ

 9 ראורבצלפ

 ,לכיימש רעמערַאװ ַא ןטכיולעגכרוד טָאה ליפָארּפ םעד
 ןסירעגּפָא ךיז ךעלרע טָאה ןּפיל עגרַאק יד ןופ ןוא
 -- ןוא ,טרָאװ טוג ַא
 רימ רַאפ טשטילגעג יירפ ןוא גנירג ךיז טָאה סע
 ,גָאט רעיורג רערעווש רעד
 טרַאּפשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,סעבַאטש עקידרעװַאשז יד
 ןוז-רעטניווטימ עזגורב ַא
 ,סענָאלָאק רעניטנערָאלּפ עקיטפול ןרָאװעג ןענעז
 ,טיױרגעג יױרג ץלַא ךָאנ טָאה ןסיורד רעד שטָאכ ןוא
 טירךירגלעג םעד ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה
 סַאטסעיפרךעמולב סארעוויר ָאגעיד ןופ
 ,ןטערטרָאּפ-רעדניק ןוא

 געט עגנַאל ךָאנ רעדיוו בָאה ךיא
 ,ךיז וצ ןוא ןרַאוטָארט יד וצ קידיירפ טלכיימשעג
 ,שטנעמ ןבָארג םעד ןבעגרַאפ וליפַא בָאה ךיא
 .טקידיײלַאב רעירפ גָאט ַא ךימ טָאה סָאװ
 ,טנייועג לָאמַא ךױא טָאה רע ןוא ,ןברַאטש ךיוא טעװ רע
 ,רעטצנעפיוש ַא ןיא סעקצַאצ עלַא ןגירק טינ רַאפ

 17 רַאורבעפ

 -- ךיירגינעק סדניל סויבַאפ
 .ךעלטסעק עטמַאצעגּפָא עכעלטע
 ךורּפש ןקיבלעז ,ןקידנעטש ַא טיול יו
 -- געט ענייז ןוָאלוצסױרַא ךעלטסעק יד ךיז ןענעפעעצ
 רעמונ ַא טימ זיוה ןייא ןופ
 ,רעמונ ַא טימ זיוה טייווצ ַא וצ
 ,טָאטשסױרג ןופ ןשיורעג םיא רעביא
 ,ןביוא ןסלער ,רעדער
 ,לענוט ַא ןיא ףיט ,ןטנוא רעדער ,ןסלער
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 ןשיורעג יד ןופ סיוא ךיז טוט דניל סויבַאפ ןעוו
 ,גנַאלק ךעלקעלפ ,ברַאפ ךעלקערב ןביילב
 ,שינעלמוטעצ ןוא ורמוא ןופ עקסַאמ עטלעטשעגנעמַאזוצ ַא
 קילבנָא םעד טּפַאכ יז ןוא טײקרָאלק ַא ךרוד טצילב לָאמָא
 ,םַאדרטָאנ רעטקנעבעגסיוא ןַא ןופ
 ,טײטס-ריײּפמע ןטנַאלּפעג ַא ןופ
 -- רּפעינד ןפַא עיצנַאטס-ַארטקעלע ןַא ןופ
 .לָאמַא ,לָאמַא

 ,גרַאװכָארב ןשיגַאזגיז ןופ ןכָאטשעצ דנילב ןרעוװ ןלָאמַא יד
 ןטימ עמַאס ןיא ּפָאק רעד .ּפָאק ןייז ףַא טלַאפ סָאװ
 ,דנַאר ןפַא ,טייז ַא ןיא --- ןײלַא רע ןוא .ךָארב ןוא לַאפ ןופ
 ,שינעטכַאנ ןיא טליהעגנייא רע זיא ןַאד
 ,שינעטכַארטסױא ,שינעטכַאד םיא זיא ץלַא

 .טױט ןופ סעקסַאמ ןוא ןצנוק

 19 רַאורבעפ

 ,ךיג ףַא רימ דרעפ עקידנַאטשרַאט'ס טלטָאז
 ,ךיש עשיגַאמ יד טימ ןָא ךימ טנרָאּפש
 ,דנַאלכעלקילג ןייק ליוו ךיא

 טכענ יירד ענמעט ןַאד ןוא געט יירד ךיא טייר
 טכעלפעג קידלַאװ ןוא לגיהעג רעביא
 ,דנַאלכעלקילג ןליואוו םוצ

 ןײרַא טרָאד קוק ןוא רעיוט םוצ ךיא םוק
 ןיש ןוא תוכשח ןופ טרָאד שימעג ַא טשרע
 ? דנַאלכעלקילג זיא ואוו ָאט

 ,לוד בלַאה ןוא רָאלק בלַאה ,רימ לוק ַא טרעפטנע
 :לֹופרַאפ טלקיוועג קיטייוו ןוא גָאטליואוו

 ,דנַאלכעלקילג זיא  ַאזַא;

 טימעג ןרעװש טימ איבנ ַא סעּפע;
 טילגעגסיוא העש רעקידנואו ַא ןיא טָאה
 ,דנַאלכעלקילג ןופ םיורט ַא

 ,טרעגַאב רעדעי יז סָאװו ,דיירפ יד סנייז טרָאװ'ס;

 ,דרעוװוש עקידיינשפרַאש ַא טנַאה רעד ןיא רָאנ

 ,דנַאלכעלקילג רַאפ טדיינש רע

 ,טַאט יד ךָאד טײטשַאב'ס רָאנ ,םיורט רעד קיטכיל,
 ,טַאק ןופ טעברַא יד יװ ,טַאט יד טּפָא זייב
 ,דנַאלכעלקילג קידנואוו ַא

--- 397 = 



 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 ,טשימעג ענמוס זיא סע סָאװרַאפ טציא טסיײװ)
 ,טשיוורעד ָאד טסָאה סָאװ ,קילבנָא רעד ןוא דליב'ס
 ,?דנַאלכעלקילג ןופ דליב סָאד

 ,טגנַאלרַאפ ןרעה טינ ןוא טגערפעג טינ רעמ
 טסגנַאעג ןוא טקוצעג טָאה ץרַאה ןיימ רעבָא
 ,דנַאלכעלקילג ןגעוונופ

 ,דרעפ עקידנַאטשרַאפ סָאד לענש טקישעגּפָא
 טרעקרַאפ ןוא ךיש יד ןפרָאװרַאפ קיגיײװש
 ,דנַאלכעלקילג ןופ טָארט ןיימ

 געט ךרוד ןוא טכענ ךרוד טרעביושעצ ,סעװרָאב
 געוו ןקידנור ַא ןיא טציא ךיא לגָאװ
 ,דנַאלכעלקילג םעד םורַא

 טלַאפ'ס יװ ,ןעמענרַאפ ערָאװ ןרעיוא
 דלא ןיא ָאכע ןַא רעמָאיעג ַא טימ
 ,דנַאלכעלקילג ןיימ ,וד ,ָא

 20 ראורבעפ

 ןועגש --- דייר ענייז טױל ,טײקשרעדנַא ןַא
 .טנעקרעד טפַאשלגניי ןיימ ןיא עטַאט ןיימ ןיוש טָאה
 ןעיוב ןעמָאנ ןיימ טסעװ :רע טגעלפ ןביירש ןוא
 ןהעש עטעּפש ןיא ןוא ןטלַאהַאב ווירב יד בָאה ךיא
 .טנעה יד ךיז ןסיבעג דנַאש ןופ --- ןוא טנעיילעג

 .עזָאד טייקלוד יד ןעוועג גרַאק וצ זיא'ס רָאנ

 דרָאב רעקידתורוד סנטַאט ןופ טייקכעלרע יד

 הזעה טעטציּפשרַאפ סנוז םעד טכייוורַאפ דלימ טָאה

 ,ץזָאּפ רעמָאל ןגעקַא טכַאמעג טרַאה ןוא

 .טרָאװ ןעמעװקַאב רָאנ ןטנײמעג טינ ןגעקַא

 ,עקסַאמ ַא גָארט ןוא טלעטשרַאפ ןיב'כ ןעיירש ייז
 .סטכעלש ןדעי ןופ טניוװו ןיא טײקטעקַאנ ןופ רירפ'כ ןעוו
 ,עקסַאילב רעדָא לקנוט'כ ןעוו ,טייקיטסול ןעעז יז
 ,עקטסַאּפ רעכַאלּפ סהטוש ןדעי ןיא לַאפ'כ ןעוו
 .טכענ ןופ שינעטכַאד רעד טימ רימ געט יד ץריק ןוא

 ,רעטַאלּפ ןקידשרעדנַא ןיימ טגיזַאב טינ בָאה'כ
 ,דיל ןיא ,רימ ייב טרָאװ ןיא קיאורמוא טמעטָא רע

 -- רעטַאמ ַא ןילַא ךיז ןיב ןײלַא ךיא רָאנ
 ,רעטַאעט-גירק ַא טנערבעג רימ ןיא טלָאװ'ס ךיילג
 .דיז םעד טגָאלש ןופצ ,ברעמ םעד טסַאה חרזמ ואוו
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 ,ןריורפרַאפ --- סיוארָאפ ,ןבעל לטירד ייווצ קעוװַא
 ,שזַאזיּפ רעכעלטנייפ רעקידנסיורד רעד זיא'ס יו
 .ןרעיורט עטלַאק-טעווָאקרַאפ טימ טלסייוו סָאװ
 -- ןרעיומרַאפ טשינ ןיא טײצ יד טנַאקעג טלָאוװ'כ ןעוו
 .שזַארוק --- ךיא ןוא ,ןעועג ץרַאה ןיימ טלָאװ ןייטש-ףרַאש ַא

 24 רַאורבעפ

 עשיטעמפירַא ןצנוק ןייק .רָאי קילדנעצ ייווצ דלַאב
 ,קנַאדעג םעד ןקעלּפטנַא ,ןקיאורַאב טינ ןענָאק
 .גנַאל ךיז טיצ יז יװ ןוא ,גנורּפשנצַאק ַא -- טייצ יװ
 ,עשיטעָאּפ טינ ,עטסָארּפ רעטרעװ טינ -- םייה ןוא בייוו
 גנַאג רעקידתופתוש רעד זיא'ס ןעוו ,בייל ןוא טולב טרעיינ

 ,רָאי קילדנעצ ייווצ דלַאב |

 ,שינעטעבעג טצונַאב-טינ ַא ,ךורּפש ַא טפרַאדַאב טלָאװ'כ
 ,גנַאלק ַא ןָא ,עטדערעג דייר וצ טייקכעלנע םוש ןָא
 שינעטער עצנַאג'ס ןליפרעד טסלָאז וד -- וד ךיוא זַא
 ןףיױוש ריד ט ע ו ו סע ,ריד ןגָאז טעװ ץרַאה'ס .ןבעל ןיימ ןופ
 .קנַאד ליפיוו ,טניימ ןעמָאנ ןייד טכיל קידַארג ליפיוו
 ,טינ ךָאד טעז רענייק יו ,קנימש ןָא סטכעלש ןיימ ןעזעג טסָאה

 .גנַאב ריד ןָאט טינ ףרַאד סע ןוא -- ןבעגרַאפ ץלַא רימ טסָאה

 -- קנַאשעג ךייד ַארַא'ס :ריד וצ טנייה טמערַאװ ןזעוו ץנַאג ןיימ
 .רָאי קילדנעצ ייווצ דלַאב

 25 רַאורבעּפ

 .רַאוננער ןופ דוינ ַא ןוא ילעשטיטנָאמ ןופ טצערטרָאּפ ַא

 .רעצ רעזָאר רעד בייל ןופ ָאד ,עלעה-ואיליק ַא לעז ַא טרָאד

 .קילב רערָאלק ןייד טציילפרַאפ ךימ ,ילעשטיטנָאמ ןופ יורפ עטלַא

 ? טקילגַאב ױזַא ןעוועג ךיוא עילעסורַאק סנבעל ףַא טסיב

 --טדנעוושרַאפ סטוג ןייד טלעוו רעד ףַא טפַאשגולק רעסייוו טימ ױזַא טָא

 ? טנעה עליטש ןופ דיירפ טימ ןוא טפַאשטקובעג רעשידלעה ַא ןיא

 טונק ןטיר ןופ ץימש רעטנוא ןעגנַאגעג לעטָאפ םוצ רעדָא

 ? דוינ רעטילגעצ סראונער ןעגנַאפעגנָא טָאה גנַאג ןייד ןוא

 -- יירשעגיבייל קיתעל-תעמ סבייל ,ןדנעל עזָאר ןופ רעצ רעגנוי

 .ייווצ ְךָאנ ןײלַאךייא ןופ ףור ,ןדנעװאוצּפָא טינ טשרָאד-רעגנוה

 ,טסָארפ רעצרַאװש זיא ןײלַאךייא ,ןקורטירבדמ זיא ןיײלַא-ןייא

 .טזָאלרַאפ ,טמעשרַאפ ךיז ןענפע .ןקוצ ,ןדנעל ךיז ןייא-ןפמַארק

 ,ָאטינ רעטמולחעגסיוא ,ןעניּפש קידייל -- טייקייוצ זיא'ס רָאנ

 .העש רעטצעל זיב ןײלַאךייא ,ןענירטנַא ןייק ,זיילסיוא םוש ןייק

 ,רכש רעטסכעה ריא -- ור ריא ןוא סע סייוו עטלַא סילעשטיטנָאמ

 .רַאונער ןופ דוינ םעד ףַא עסייוו ןדנעל יד ָאד ןסייוו

 .ץרַאװק רעטליקעגּפָא -- ןבעל ,לומיטס רעשַאר קיביײא -- ןבעל

 ? טצרַאװש סָאװ ,דרע יד -- רַאונער ? למיה ןופ גרַאב --- ילעשטיטנָאמ

 ,דנעל רעקידרעביפ רעד ךרוד .רענױזַא ןייד ןוא געוו ןיימ זיא'ס

 .טנעה ןוא קילב ןופ דירפ םעד ֹוצ --- אנוש ַא יװ טפָא טלַאפַאב סָאװ
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 26 רַאורבעפ

 טנָאמרעד טשינרָאג ךיז ,ןסעגרַאפ טשינרָאג
 ןסעזעג ךיא ןיב קרָאי וינ ןופ ןכייט יד ייב
 | ,טנייועג טינ ןוא
 ןענַאטשעג רימ ןבעל עברעוו ַא זיא טנייטשרַאפ יו
 ןענַארַאפ טינ סָאװ ,ףרַאה רעד וצ טּפַאכעג ךיז בָאה'כ
 | ,.טמעשרַאפ ךיז ןוא
 עברעו רעד ןופ סױרַא לֹוק ַא זיא לָאמַאטימ
 :ןעמונרַאפ בָאה ךיא ןוא
 ,םורַא סמערוט יד ףַא ןעגנַאהעצ גנַאזעג גונעג טסָאה
 ,קורב ןיא טרעטסַאלפעגניײרַא
 ,קוק טציא

 ,רעמינּפ ןרָאװעג ןענעז ןגייווצ יד טשרע
 ,ןבילקעג קיגיײװש  ךיז
 ,רָאי ַא ןבירשרַאפ ןכעלטיא ףַא ןוא

 ,רָאװ --- םולח ,רָאװ -- םולח :לגיז ַא ןכעלטיא ףַא
 ןגיוא עטנפעעצ טימ טגולעג ןבָאה רעמינּפ יד ןוא
 ןרעױדַאב ַא טימ ןגיואוועג ,ןטסָאמעג ךימ
 .טקרַאטשעג ךיז בָאה ךיא -- ןרעיורט טינ
 ,לעז ןיימ זיא ורמוא טימ לופ יװ .,ךיא גָאז ,רָאװרַאפ
 .רעגַאב ןיימ ןזעװעג לעה ןוא לופ זיא
 ןָאפ רעקיטכיל ןופ בוט"םוי םוצ טלייצעג טרעװ טלייצעג ביוא ןוא
 .טלײטעג ןייז רימ ךיוא ןָאמרעד ַא טרָאד טעװ
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד ,ןרָאװעג טינ ןענעז רעמינּפ יד
 .טנייטשרַאפ ,רעטצניפ ,עברעוו יד -- טכַאנ לז ַא יװ
 ,טנייוועג טינ בָאה ךיא

 םי ןפַא דיי ַא

 ,טרעדנוה ןופ דיי רעטצעל רעד ,םי ןטימניא דיי ַא טנערב סע

 .טרעדנוזעגּפָא ךיז םיא ןופ ליטש ןבָאה קיצניינ ןוא ןיינ יד

 ,רעדנַאװ םענמוס רעייז ףַא גערב ַא טכוזעג ץלַא ןבָאה ייז

 .שרעדנַא ץעגרע ןבירטעג ייז ןעמ טָאה ןטראב ןדעי ןופ

 ,עטורַאב טרָאד ןגיל ןוא ָאנד םוצ ּפָארַא ליטש ןענעז יז

 .עטויִאק רערעטצניפ ןיא רעמ טינ טסגנַא ןייק ייז סקינײיּפ סע

 .רענייבךדיי עדימ יד וצ קיליײה ןקעד סעילַאװכ יד
 .רענייא רָאנ זיא ןבילבעג ףישרדיי רענדולב רעד ףַא ןוא

 ,למיה ןגעקטנַא ּפָאק ןייז טקערטשעג ץלָאטש טָאה סָאװ ,רענייא רעד
 ,למירד ףַא טכער ןייק טָאה ןוא ךַאװ ןביוא ןייז ףרַאד סָאװ ,רעד לָאז

 ארומ ןָא סױרַא לעטש ךיא ,דניצַא רימ טימ ןטּפשמ ךיז

 ,הרות ךיד וצ םיא ףור ןוא םיא ןגעק טײקכַאװש עטצעל ןיימ
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 ,ןדנובעגוצ ךיז טרָאד ןוא טסַאמ ןטסכעה ףַא ףױרַא זיא רע
 .ןדנוצעגנָא טרעבלעז ךיז ,טסעפ ענייז ןּפיל יד טמעלקרַאפ

 לקֲַאפ רעקיזעבעל ַא ,םי ןטימניא דיי רעד טנערב'ס ןוא

 ,לכה-ךס רעקידנַארב רעד ףַאשַאב-טלעוו ןליואוו ןצנַאג ןופ

 ,קימורַא-דנור ןעילפ ןוא םיא ןופ טיור ןעקנופ ןצירּפש סע

 .קימוטעמוא ,קיטײזלַא ,ןָא תופירש עזייב ןדניצ יז

 ,רעייפ ןוא םַאלּפ רעטױל זיא'ס ,טלעוו עצנַאג יד דלַאב טרעקַאלּפ סע

 .רעייש רעדָא לפרעד ַא ,טָאטש רעדָא תוכלמ ַא רָאנ ואוו

 ,ןעברוה ןוא ןעמערוט ךיז ׁשַא רעגרעב ןוא ליוק טרעוו ץלַא ןופ

 .ןברוח ןרָאװעג זיא ןוא טנָאקעג טינ ןבעל טָאה דרע יד

 ,רעכעב-ןזיר ןיא טכיל ַא -- דיי רעד ץלַא טנערב םי םעד ףַא רָאנ

 .רעכעה ץלַא ךיז ןסייר ןוא ףױרַא טציא ןעילפ ןעקנופ יד

 ,טקידנע ךיז שטנעמ ואוו ,טרָאד זיב ,טרָא ןטסכעה םעד זיב ןכיירג יז

 .קידנעטש טמעטָא רעייפ ואוו ,ףוס-רעייפ ,ביוהנָא-רעייפ ואוו

 ,סנביולג ,סעיזיוו ןענערב סע ,דרָאמ-ןדיי רעפרַאש רעד טילג טציא

 ןביוא ןטסטייװ עמַאס זיב ףיט רעטספיט ןופ ךרוד טייג סיר ַא

 ,למיה ןטקילפעצ םעד ןופ סָאג ַא ךיז ןעוט ןרערט ןוא
 .למיש יוװ קידהנבל ּפָארַא דיי םעד ףַא ןלַאפ יז

 ,ךעלדנע ךיוא םיא רַאפ ור טמוק'ס ,ליטש סַאזגנַאל ךיז טשעלרַאפ דיי רעד

 .ךעלדנעטשרַאפמוא טרעטיצ ןוא םי רעד ןייא ךיוא טפָאלש ךעלעמַאּפ

 עדַאלַאב עשינַאּפש

 ,טנַאּפש ןוא טנַאּפש ָאטיּפעּפ ,ךיירקנַארפ ןייק טייג ָאטיּפעּפ

 .דנַאל-שינַאּפש עטסיוו סָאד רעינַאּפש תונחמ טימ טזָאלרַאפ

 -- טלַאפ ,ךיז טביוה ָאטיּפעּפ ,ךיז טביוה ןוא טלַאפ ָאטיּפעּפ

 .טלַא רָאי ריפ עצנַאג ןיוש ,עצנַאג ןיוש זיא ָאטיּפעּפ

 ,רעמ ןיוש ןייטשוצפיוא טינ ןלַאפעג זיא עמַאמ ןייז

 ; רע זיא --- ןוז ריא --- רע ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע רָאנ

 ,ןיוש ןבעל עצנַאג סָאד המחלמ טימ ךיז ןעק רע
 .ןױשרַאּפ רעטנעָאנ ַא סעדרַאבמָאב טפול טימ זיא ןוא

 ,ייווצ ןרָאװעג ריא ןופ --- ַאטינַאוכ ןידניירפ ןייז

 ױזַא ַאש ןוא ליטש ןוא ,סַאטינַאוכ עבלַאה ייווצ

 ,קע ןגנַאל טימ טכַאנ ַא 1 סע זיא סָאװ .ַאש ןוא ליטש ןוא

 יקעװַא ךיז סימ טּפעלש ןוא רעדלעוו עצרַאװש ןופ טמוק יז

 ,ןײלַא יצ עמַאמ טימ ,ןריר ךיז ןָאק סע רעוו רָאנ
 .ןייג ןכירק ,ןפיול ףרַאד ,ןעוט עלַא סָאװ ,ןָאט ףרַאד
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 ,געוו ןייז טריפ סע ןיהואוו ,ןָאטיּפעּפ טגערפ ןעמ ןעוו ןוא
 .גערפ םוצ טניואוועגוצ ןיוש --- רעכיז רע טגָאז ,"ךיירקנַארפ ןייק;,

 םָארַא טינ ךָאד טגָאי סע ןביוא ןופ ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק;
 .ּפָאק ןיא ךיילג ןפערט וצ רעייפ קיטש קידכעציּפש ַא

 טייצ ןייק טינ ךָאנ לייורעד אנוש רעטכעלש ַא טָאה'ס ואוו;
 ."טייל עטלַא ןטיוט וצ ,רעדניק ,סעמַאמ ןליוק וצ

 .טנָארּפ רענָאלעצרַאב םייב עמַאמ יד טגָאזעג טָאה סָאד
 .טנָאקעג טינ ןריר ךיז רערעמ ןיוש יז טָאה טרָאד ןופ

 ,גנַאג ןייז ףַא ךיז טכַארטעג ,ןענַאטשרַאפ טָאה ָאטיּפעּפ
 .גנַאל ןיוש ערעדנַא'ס סנייא ןליוק ןזומ ןשטנעמ זַא

 ,סיױרג ןרעוו ייז רָאנ יו ןעליוק וצ ביל ןבָאה יז
 .יױלב ךעלגניי עניילק יד ןענייוו ןוא ךיז ןקערש סע

 ןַאמ רעקרַאטש ,רעכיוה ַא ,רעסיורג ַא ןייז סעוװ רע ןעוו

 .ןַאלּפָארע ןטסערג ןופ ןרעוו רעילפ ַא רע סע

 ,ךס ַא ,ךס ַא ,ךס ַא -- ןלַאפ ןלעװ סעבמָאב ןוא
 ,ךַאד ןזיב רעלעק ןופ ןענערב ןלעװ רעזייה ןוא

 ,ךידנַאמָאק ַא --- סקיב טימ ,רעסיורג ַא ןייז טעװ רע ןעוו
 ,ריר ןייק טינ -- רענייק ןוא -- עלַא רע טעװ ןגָאלשרעד

 ,טלַאפ רע ןוא ךיז טלעטש רע ,ךיירקנַארפ ןייק סייג ָאטיּפעּפ

 ,טלַא רָאי ריפ עצנַאג ןיוש ,עצנַאג ןיוש זיא ָאטיּפעּפ

 רעטיײלגַאב ןקידנעטש ןופ לענַאליװ

 ,קידנעטש ךימ טסטײלגַאב ,וד רעקידעגיוא-טיור

 ,טסעפ ןדע' ייב ןָאףךביא טסציז ,ךַאװו קיבייא טסטלַאה

 ,קידנעלב ךימ טפור סָאװ ,טכיל םעד ףַא קעלפ-םורק וד

 קידנעל ביז ךיז טסיירד ,קיגױא-ןביז טסקניוו
 .טסענ עמייהעג ןייד קיברַאפנביז ןָא טסדניצ ןוא
 .קידנעטש ךימ טסטײלגַאב ,וד רעקידעגיוא-טיור

 -- קיטנעהנגייא בָאה ךיא טינ ,ןיינ ? וטסמוק ןענַאוונופ
 -- טסעקרךעמס ןייד טכוזעג ךיא טינ ,ךיד ןפַאשעג
 ,קידנעלב ךימ טפור סָאװ ,טכיל םעד ףַא קעלפ-םורק וד

 ,קידנעלרַאפ ,ףוס זיב טסליװ ןוא ,רימ רַאפ גנַאל סָאװ ,רעד טסיב
 ,טסעשז-וחצנ ןייד ףַא טסײטשַאב .ןעמעלקנייא ךימ
 .קידנעטש ךימ טסטײלגַאב ,וד רעקידעגיוא-טיור

 ,קידנעב-טנזוט רעכיב סנבעל ןיימ טסרעמ וד
 ."טסעג עשלַאפ וצ טכענק, :ןדעי ןיא טסביירש ןוא
 ,קידנדנעלב ךימ טפור סָאװ ,טכיל םעד ףַא קעלפ-םורק וד
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 ,קידנערַאפ ךיא -- בײהנָא ןייד .ריד וצ -- סנייד סָאו .טוג ,ונ
 :טסעגרַאֿפ ץרַאה'ס לָאמנייק שטָאכ) .ןיימ זיא טרָאװ עטצעל סָאד
 ,קידנעטש ךימ טסטײלגַאב יוד רעקידעגיוא-טיור

 (קידנעלב ךימ טפור סָאװ ,טכיל םעד ףַא קעלפ-םורק וד

 סנטָאש

 טעלָאר ןיימ ןופ טייקסייו רעד ףַא
 ,לגייפ עשירעביור ייווצ ןפמעק
 ןעלבָאנש עשירעדרעמ ,עמורק
 ןיירַא ךיז ןכעטש
 .ּפָאק ןוא זדלַאה ןופ טייקכייוו רעד ןיא
 ןעלבָאנש עקידנטשרָאד ,עטציירעצ
 .רעמַאלק טױט ןיא ךיז ןקַאּפ
 ! גיז רעד זיא סיז

 ,ףמואירט םענעסיררַאפ ןיא רע טלבריוו טָא
 ,ףױרַא לבָאנש ןטימ טגיל עגַאלרעדינ יד ןוא
 ,ףיוא רעדיװ ךיז יז טּפַאכ דלַאב רָאנ
 ,ייגסָאדנופ טזיורב ףמַאק רעד ןוא

 דניל סויבאפ

 ןשַאררעביא טינ רעמ טעװ דניל סויבַאפ
 .תונוחצנ:טכעפ ענייז טימ טניירפ יד
 ןענופעגסיוא ןיוש טָאה דניל סויבַאפ

 ןכערבעצ ףרַאד ןעמ לַאפכרוד ןטרעוװש לפיוו
 ,ּפָאק םענעגייא ןרעביא
 ,ץרַאה םענעגייא ןרעביא
 .גיז םעד ןופ לגילפ םעד טּפַאכ ןעמ זיב
 ,ךיוא ןיוש סייוו רע
 ,רעשלַאפ ַא זיא לגילפ רעד זַא
 ענייז רעגניפ עלַא .רעסעמ רעפרַאש
 רעדיל עקיטעמוא עטיור ןעגניז
 ןףדנואוו עטליײהרַאפ-םיוק ןופ
 ,טולב קיטכיל -- םענײרַא ץרַאה ַא ןופ
 --- ןקידלּפַאצ ַא ךרַאמ ַא ןופ
 ,ןעמירד עטגנערטשעגנָא --
 ,דניל סויבַאפ ןופ טנעה יד רעביא ןבעווש

 ,ךעלמייהמוא
 ,גיז ןוא הלּפמ
 קילג ןוא קערש-טיוט
 -- טכַאלש רעזָאלשױר רעד ןיא
 -- .טכַאנ ןופ טייקרעיול רעד ןוא
 רעמיױוב ןעייטש רעטצנעפ ןיימ רַאפ
 .טכַארטרַאפ ,קיגייוװש ,טסנרע
 רעטעלב עשירעּפעלפ ,ןגיוװצ עגנוי ערעײז
 ,ךיז ןגער ,ךיז ןריר
 ךיז ןגעוװַאב ,ךיז ןגיוו
 ךעלטניוו עקידנטרילפ יד ןיא
 .טכַאנ רעקידגנילירפ רעד ןופ

 ןטינש יד ןופ סױרַא ןענייוו
 ,רענעמ יד ןגירקעג טנייפ טָאה דניל סויבַאּנ
 .טכעפעג םעד ןריפ ףרַאד רע עכלעוו טימ
 -- יז טימ לגנַאר רעדעי
 .לגענ ןוא ןייצ ןופ קסַאילב רעזייב
 ,לַאקַאש ןטרעגנוהעגסיוא ןַא ןופ יירשעג
 ,טרעדנוה ןלייצ טעוװ רע

 ,טנזיוט ןלייצ טעוװ רע
 גיז ןוא גירק ןופ טניה עדליוו יד זיב
 רעמעל עסייוו ,עניילק ןרעוו ןלעוו
 דניל סויבַאפ .סיפ ענייז ייב
 ןעירפ יד ליפ סנטצעל טשטנעב
 ! עטקישעג"טָאג

 ןטכעפעג ייב ןקוצ ןעלסקַא עלָאמש ערעײז
 רעצרעה ענייר ערעייז ןוא
 ןביל ןוא ןרעיורט-טימ רָאנ ןענָאק

 טײקטרַאצ טימ לופ ןיא ץרַאה סדניל סויבַאפ

 ,סעדָאמנעיורפ עטצעל יד וצ

 םטיר ןלעדייא םוצ סעדָא עמורפ ספָא ןעלמרומ ןּפיל ענייז
 ,ןטפיה עקידנרירביוו ,ענעסקַאוװעגרעביא-טינ ןופ
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 9 י ג ָא לָא ט גַא

 גיוא טיירפרעד ןייז ךיז טשטילג טפַאשביל טימ ןוא
 .סיפ עקידנטערט קיצרַאהנּפָא ןופ גיוב ןפייטש םעד רעביא
 ךעל'רע עיינ יד רָאנ
 .קוקסיוא ןעיירפ םעד קידהּפצוח טפָא ןלעטשרַאפ
 ,רעגעידַאמלײה ןייק טינ ןזיא דניל סויבַאפ ןוא
 | ,עלירָאגרע ןייק טינ
 .רעגעלש רעדָא רעטיירטש ַא טַאלג --- וליפַא טינ זיא רע
 ןַאמלטנעשזד ַא זיא רע
 ,קרָאי וינ טָאטש רעטריזיליוויצ ,רעטמַאצעג רעד ןופ
 ךעלגעטש עקידנצייריקיימס יד רעביא לָאמַא רָאנ טלדנַאװ סָאװ
 ,גנושטייט-םולח סדיורפ ןופ
 ,ךיז טמעשרַאפ רע טינ בוא ןוא
 ,טסײרטעג טרעוו רע טינ ןוא
 רעייטשרַאפ ןוא רעעז רעסיורג רעד ךָאד םיא טביולרעד
 | .קיטומטוג ןעלכיימש וצ
 רעיורט ךעלעכלעוו זַא ןוא
 -- לכימש םעד ןופ רעױט םעד ןיא ןגָאלש
 ,טינ רענייק ךָאד סע טעז

3 

 -- רעטימעג ץנַאלּפ יד רָאנ טינ .טייג גנילירפ רעד
 .ברַאה-קיטפַאז טרעװ טימעג סדניל סויבַאפ ךיוא
 ,רעטיב ןוא סיז ,רעטַאלפ רעד םיא ךרוד טײג סע
 .ברַאק ַא ןייא ךיוא טדיינש ןוא --- טגנערב ןסקַאװ סָאװ
 ,רעטיצ ןקידנעקנעב טימ קרַאּפ םוצ טקוק רע
 .ףױרַא טקוק רע ןוא ?ןסקַאװ סָאד לָאז סָאװ
 רעטיּפוי רוכב רעד טקוק טסנרע ,קיגױא-סיורג
 ,ףיוא טלטיר סע -- לרעדורב סָאד ,סרַאמ ןוא

 ןעלמרימ עצרַאװש

 ,טכַאנ רעקיטש ףַא טערט דניל סויבַאפ
 .טלַאפסַא יװ עטרַאה
 --- טָאטש ןופ ןשינעילג ,ןשינעיצ
 ,טייקניילַא ךס ַא ןוא טכַאנ ךס ַא
 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ןּפערט ךס ַא
 ,טעּפמיא ןופ ןולעפ עטַאלגילעג ,עטַאלג ןענעז טָא
 ףועגיש םענרענייטש ןופ ןטָאפַאשע עדַארג יד עכיוה יד
 טכַאנ רעקידלמיהנָא ןופ ןעלמרימ עצרַאװש יד ףַא ןרעטעלקרעד רע טעװ
 ץיּפש ןטסכעה םעד זיב
 ...טרָאד ןופ ןוא
 ,ןייאצלַא ? ןיהואוו
 ןייא ןענעז זלעפ ןוא טכַאנ ןוא רע
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 ליה יד

 ,גנַאל ןוא לקנוט ,לקנוט ןוא לָאמש זיא לייה יד
 ,קירעדינ ױזַא ןוא

 .ינק יד ףַא ןיטש טרָאד ןומ דניל סויבַאפ זַא
 ינק יד ףַא ןייטש ליוו רע

 .טעבעג סיורג ןייז ןטעב ןוא
 ,לייה רעד ןופ גנעל עצנַאג יד ינק יד ףַא ןכירק ליוו רע
 .סנ ןטרַאהעג םעד ןטעבסױא ןדנואוו ענייז טימ ןוא
 ,ליה רעד ןיא ָאד

 ןוװיטימירּפ עשינַאקירפַא ןופ ןעגנוצינש ןעייטש טנעוו יד ייב ואוו
 ןענַאגרָא ערעיײז ןופ המכח:סנבעל ןוא רָאמוה םעד טימ

 קידנעקוװַאה ןוא קידנעיאװ --- ןלבַאטצולּפ ןוא קיטייז ואוו
 ,רעגניצ עטקעטשעגסױרַא טימ סרעטסנָאמ םיא ןלַאפַאב
 -- טנעה עקידנגראוו ,ןקע עקידנשטייב ,תויוה ענשַארטס
 .דניל סויבַאפ טרַאוװ ָאד

 רענעביז ןביז ןופ לענַאליװ

 ,גנילירפ ןיא גילפ-רעייפ עגנירג ַַא גנונעפָאה יד

 ,גנַאלק טימ ןוא רעטַאלפ טימ ,רילָאק טימ טנגרָאמ סע
 .גנוליפרעד-טינ עיורג זיא שַא ןופ ךָאנ רעיורג רָאנ

 גנוליטש יד זיא ואוו .טנערברַאפ רענעביז ןביז בָאה'כ
 ? גנַאג ןקידרעביפ ןופ טשרָאד רעלענש ,רעסייה ךָאנ
 ,גנילירפ ןיא גילפ-רעייפ עגנירג ַא גנונעפָאה יד

 גניליש ןטשלעפעג ַא ןופ גנולק רעקירעזייה רעד

 .גנַאלרַאפ ןכעלטיא ןופ טקַאט םוצ טצלירגעגטימ טָאה
 .גנוליפרעד-טינ עיורג זיא ׁשַא ןופ ךָאנ רעיורג רָאנ

 גנוליושעג רעקיצערק ןיא ,טלייבעצ --- .רימ םורַא ןוא
 .קנַארק תוחטבה עשירענגיל ןופ טלעוו יד רָאג טגיל
 / .גנילירפ ןיא גילפ-רעייפ עגנירג ַא גנונעפָאה יד

 .גניליווצ ןיא סױרַא דרָאמ ,טייקלוד זיא דנעל סרקש ןופ
 .גנַארד-רעסערפ רעד סיז ,ָא ,ךיז ןסערפ רעקלעפ יד
 .גנוליפרעד-טינ עױרג זיא ׁשַא ןופ ךָאנ רעיורג רָאנ

 ,גנוליהרַאפ רעשיטסימ ןוא דלודעג ןופ קלָאפ ,וד ןוא

 :קנַאדעג ןייד ןופ בָאג יד ןָא ךיא םענ טפַאשביל טימ

 ,גנילירפ ןיא גילפ-רעייפ עגנירג ַא גנונעפָאה יד

 .גנוליפרעד טינ עיורג זיא שא ןופ ךָאנ רעיורג ןוא
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 דויטע

 ןפָאלעטנַא

 ול צי גָא לָא ט 1

 קרַאּפ-סקנָארב ןיא זָארג ןפַא ןגיל ןענָאזיב
 .טייקסיז ןופ טערומשזרַאפ ןגיוא טימ ערײגעלַאמ ןענעז ןוא
 עפש רענרעדליג ןופ טָאג םעד וצ ןדיר רענייב ערעייז עלַא
 .ןוז רעקיטכַאנרַאפ ןופ זַאטסקע ןיא
 | -- ןרָאװשעג טלָאװ ךיא
 דלעפ ןּפַא טגיילעגסיוא ךיז טָאה םידיסח רעקרואוו הנחמ ַא
 ,טָאטש רעד רַאפ
 ,ױרטש ַא ,לזערג ַא ןעייק רענעי ןוא רעד
 -- דרעב עטגָאצרַאפ ךרוד ןקוק ןוא ןעייק
 ןמורפ ןטרַאװ ןיא
 .ןעמוק סנבעלילָאז-םיא הַא

 ,ליטש טרעיוהעג טָאה ןּפָאלעטנַא עדַאטס יד
 ,רעבירַא ברעמ םוצ ,עסיורג יד ,ןגיוא יד
 --- רוביצב ןעוועג ןוז-הולמ ייהעלע
 .ליּפשעגךלַארטש םוצ סרעּפרעק עקיגיוב-ןייפ יד
 ,עקיטכַאנרַאפ טייקלעה יד ןגיוזעג קיטשרָאד
 .טײקיטכַאנ טמוק'ס רעכלעוו ךָאנ ,טייקלעה עמערַאוװ
 ,לַאטש ןופ גנַאגנייא ןיא ןענַאטשעג ענייא זיא'ס ןוא
 ןגיוצעג זדלַאה ןטנַאּפשעג םעד ךעלטּפַאשנדיײל
 ,ןגיובעג וצניהַא עצנַאג סָאד ןזעו סָאד
 ,לַאװק רעביל רעד סטוג סָאדלַא ןופ טקנַאצעג טָאה'ס ואוו

 ליקסטעק ןופ ןעלמעק

 טסברַאה

 ינק יד ףַא ןגיל סליקסטעק יד ןופ ןעלמעק עיולב-לָאטש יד
 לג ןעלגָאל עטצעל יד טימ ןָא ךיז ןעיִאּפ ןוא
 ןרעדנַא ןכָאנ סנייא קעװַא יז ןעלגָאװ --- ךיז ןעקנורטעגנָא
 ,ליופ ןרעדנַאװ ,םַאזגנַאל ןרעדנַאוװ
 .טכַאנ ןופ רבדמ םעד ןיא ןדניוושרַאפ ןוא

 ץנַארק"ןטעגָאס

1 

 ,דלָאג ןפייר ןופ ןָאזעס ,טסברַאה ,ריד ביול ןיימ
 ןלַאטסירק עדנעקנעב עקיטכיזכרוד ןופ
 ןלַארָאק עקיזיר -- רעמיוב עגולק ןופ
 .טלָאװער ףַא טלכימש סָאװ ,ור רעטיירב ןופ
 ןלַארטש יד ךָאד ורמוא ןוא ור ןענעז סע
 .טלָאװעג ןעוו ןבָאה רימ סָאװ ,זיולב ןופרעד
 טלָאצ טייקכײר ןייז .זדנוא טייהזייו טנרעל טסברַאה רעד
 ןלַאװ ערעווש יד רַאפ ,טייקטכיײל סגנילירפ רַאפ
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 עי ג ָא לָא ט נ ַא

 ,טסַאל רעד טימ ןּרַאנ עכלעוו ,סרעמוז ןופ

 .ןשזַארימ עדנריפרַאפ ןוא עשלַאפ ןופ

 -- טסַאהעג ,טבילעג ןעוו ןוא ,"טלָאוװעג ןעוו סָאװ ;

 ןשזַאלפומַאק ענייפ יו ,רעמ סינ ץלַא זיא'ס

 :ןרוטַארָאלַאק טסברַאה ןיא זיא תמא רעד
 .ןרוּפרוּפ עדנעמיורט ןוא טעלָאיװ ,שזנַארָא

2 

 ,ןרוּפרוּפ עדנעמיורט ןוא טעלָאיװ ,שזנַארָא
 ,רָאװ עיניל עטמיטשַאב-לופ יד טינ זיא'ס
 ,רָאנ םינּפ ןייא ,דליב ןייא טָאה סָאװ ,סָאד טינ
 ןרוזעצ ערעכיז טימ ּפָא ךיז טסייר ןוא
 ,רָאכ רעטשימעג רעד ,ןָאט-בלַאה רעד זיא רָאװ
 ןרוּפש יד ףיונוצ ךיז קירטיצ ןעגנילק'ס ואוו
 ןרוטַאערק ,ןטײצ ,ןעגנַאלק עליפ ןופ
 ,רָאלק ןרעוו וצ ץלַא סָאַאכ רעד טקנעב'ס ואוו

 ןטכַאנרַאפ יד ןענעז סָאד .טסברַאה רעד זיא סָאד
 ,לעה ןוא קיטעמוא קיטיײיצניײא זיא'ס ןעוו
 ןטכַארּפ עדנרעמולש עלַא טנפע'ס ןעוו
 .לעז עקידנרעװו רעטיול-ךעלנייּפ יד

 :ןרוזַאל ןיא טיי ,יורפ ַא וצ וטסטעב ןַאד
 ."ןרוטנָאק עקילַארטש ,עטרַאצ ענייד ןיא,

2 

 ןרוטנָאק עקילַארטש עטרַאצ ענייד ןיא
 יורפ עטייוךטלעז וד ,םיורט ןיימ םוא טבטעווש
 ױלב-טנװַא ןיא רָאנ סָאװ ,עקיצנייא וד
 .ןרונש-רעטע ןופ ןיּפשעג ,רימ וטסניישרעד
 -- יוזַא טייוו רָאנ רימ ןענעז לַאפוצ ךרוד
 ,ןרוגיפ עדנעשזדנַאלב-טרעדנוזעגּפָא ייווצ
 ןרוּפש עקידנעקנעב-ךןטלָאּפשעגּפָא ייווצ
 .יורג ןייא זױלב ןופ ץרַאװש ןוא סייוו סָאד .סנייא ןופ

 ,טעלַאױו :רעקיטכיר ליפ .יורג ןופ טינ ,ןיינ
 עמַאגלַאמַא-רעדנואוו ןיא יולב ןוא טיור ואוו
 ,טעוד ַא שינַאסינוא ןעגניז לעה
 .עמַאג עטקנעברַאפ ,ערעטיול-קיצנייא ןייא

 ,דלָאג ןוא יולב ןופ וד גנואעז ,ָא ,ריד ןיא
 ,טלָארעגפיוא רעטנָאלּפױלעז ןיימ רָאג טרעוו

4 

 .טלַארעגפױא רעטנַאלּפךלעז ןיימ רָאג טרעוװו
 .עטכַארטעגסיױא ןַא זױלב ךָאד זיא יז סייוו'כ שטָאכ
 ?עטכַאדעגסױא'ס טקידנע ואוו ,ןָא טביוה ואוו רָאנ
 .טלָאטשעג טסעפ ,טליצעג טסעפ ןזיא רָאװ יד
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 עי ג ָא לָא ט נג ַא

 ,טלָאזעג סָאװ סָאד ! טסיירט ךָאנ ןײרַא ףָאלש ןיא

 דלָאג טנוװָא םעד ןיא יו ,ליפ רערָאװ זיא

 ,עטכַאי עקידנשטילג ךיז ,עתמא ןַא

 ,עטכַאלרַאפ ַא ,יז טפױלטנַא טפָא יװ ךָאד ןוא

 .טדניוושרַאפ ןוא טפַאשקנעב טימ ייוו ַא טיג סָאװ

 .עיזוליא -- טקַאפ רעד .טקַאפ ַא זיא עיזוליא

 דניצַא ביירש ךיא יצ ,רעכיז טינ ןיב'כ ןוא

 .עיזולַאדנַא ןיא רָאג יצ ,ףרָאד-ָאקסָאר ןיא

 ןערונ ךיז סיוש ןיא ריד ייב ,ןיימ עיזוליא
 .ןרוגיפ ,ןעגנואעז ,רעדליב ,תונורכז

5 

 .ןרוגיפ ,ןעגנואעז ,רעדליב ,תונורכז
 טלעװ רעקידשרעדנַא ןַא רָאג סעּפע ןופ
 טלעה קידיירפ ןוא רימ וצ טציא ןענענעג
 ןרושזַאבַא רעטנוא ךיז עז'כ .ףיוא לעז ןיימ
 ,טלעצ ןימ -- טלעוו עצנַאג יד .טכיל ןיא --- טכיל ןופ
 | .ןרוילעוו עקיברַאפרךביז ףַא טיובעג
 ןרוטנָאק ערעדנַא רָאג .ךיא טינ ןיב ךיא
 .טלעפ'ס יא ,טציא יװ רעמ יא ;בייל ןיימ טגָאמרַאפ

 ןעמַאזצ ,ָאי .ןעמַאזוצ יורפ ןוא ןַאמ ןיב'כ
 .רעמ ,רעסערג ליפ .שטנעמ טינ ךָאד ןוא שטנעמ ןיב'כ
 ןעמַאלפךענמיה עכלעו טימ .שטנעמ יו רעמ ליפ
 ? רעה ןוא עז'כ סָאװ ,ןעגניזסיוא ןעד ךיא לָאז

 דלָאג ןייז ןיא סָאװ ,סָאד ןעגניז טינ גַאװ ךיא
 .טלָאמ ןוא ץלַא טלָאמ טסברַאה רעטַאזךברַאפ רעד
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 .טלָאמ ןוא ץלַא טלָאמ טסברַאה רעטַאזךןברַאֿפ רעד
 .רעטעּפש םעד רָאג רשפא ןוא ןעוועג סָאװ עז'כ
 .רעטעג-רעדירב ןָא טָאג ַא .ךיא טינ ןיב ךיא
 טלָאמש סָאװ ןוא ךיז טיירב סָאװ ,געוו ַא ףֵא ןוא
 רעטעלב-ןענוז ,רעמיוב-טלעוו ןשיווצ ןופ
 ,טלָאטַאב .טָאגבײװץַאמ ךיא .,ןיילַא ךיא יג
 טלָאר יז .דרע יד שילרעטסיוא ןיא טגרַאבַאב
 .רעטעמשעצ ךיא ןוא יוב ךיא .ךיז טלקיוו ןוא

 ,טסיוו רעדיוו יז ךַאמ ןוא טלעוו ַא יוב ךיא

 ןעניּפש םַאזנייא רָאנ .טפַארק ןיימ ןיא קיטכעמ ןיב'כ

 "!טסיב; :ןגָאז רימ לָאז'ס רעוו ָאטינ .געט ךיז

 .ןענידַאב בױל טימ טכַאמ עסיורג ןיימ לָאז'ס רעוו

 ,טלָאװעג טלָאװ'כ יו ,ױזַא טינ זיא קרעוו ןיימ

 .טלָאזעג ,טנָאקעג :טלייצרעד דליב סעדעװטעי
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 .טלָאזעג ,טנָאקעג :טלייצרעד דליב סעדעוװטעי
 ןטלַאטשעג ךיז רַאפ טלעװ רעדנַא ןַא טנָאקעג
 ןטלַא טינ ןוא ןגנוי טינ ןָאק ךיא .טָאג ןיב'כ
 טלָאצ סע ןוא ,ןעמַאזוצ בייוו ןוא ןַאמ ןיב'כ
 ןטלַאהעג ערַאבטכורפ סעביל ןייז ךיא ןיימ
 טלָא ןוא טכעטש סעּפע רָאנ .ןילַא רימ וצ
 .טלָאװעג בָאה'כ סָאװ ,סָאד טינ .רימ ייב ץרַאה ןיא
 ןטלַאּפש ךיז זומ'כ .םַאזנייא רָאנ סיורג ןוא קרַאטש ןיב'כ

 ןַאמ ךיז טלײטעגּפָא טָאה בייוו ןופ .ןעשעג
 ןשטנעמ עקידנכוז ןענעז ןרָאװעג
 ןַאד ןופ ךוז ןוא קנעב ןוא םורַא יײג ךיא
 ןשטנעב רעדָא ןטלעש ךיא לָאז :טינ סיײוװ ןוא

 .ןרוזַאל עקיטסברַאה ןיא ןַאד טניז שרָאפ ךיא
 ןרוּפש עטײװןעגנַאגרַאפ סכיא ןיימ ץלַא ןיא
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 ןרוּפש עטײװ-ןעגנַאגרַאפ סכיא ןיימ ץלַא ןיא
 טלַאטשעג-יורפ ַא ןעו ןוא .ץנַאג ךָאנ טסולג בלַאה
 טלַאש סע -- ךיא ןיימ ,ץרַאה ןיימ ןיא ךיז ּפָא טצירק
 .ןרוזַאל עטשרע-רוא ענעי ןופ ףור רעד
 .דלַאב גנושיוטנַא רעד ןיא סיוא טניר דיירפ רָאנ
 ןרופ עטכייל יד קעװַא קנילפ טשטייב טייצ יד
 ,ןרומַא ענעכָארבעצ ,ענעמייל טימ
 .טלַאפסַא רעטקיבױטשרַאפ-טירט --- טביילב ץרַאה'ס ןוא

 ןרָאװעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ךָאנ קנעב'כ ןוא
 .טעוו ןוא טָאג ןרעוו רעדיו ליו שטנעמ רעד

 ןרָאלרַאפ זירּפַאק ַא ךרוד בָאה'כ סָאװ ,טפלעה ןיימ

 .טעבעג ןיימ ןעמענרַאפ טעװ ןוא ךיוא טקנעב

 .טקַאפ ַא ןיא עיזוליא .ץנַאג ךָאנ ןייז לעוו'כ

 .טקַארטנַא רערַאבניש ןיא ,דניצַא זיא סָאװ
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 .טקַארטנַא רערַאבנײש זיא ,דניצַא זיא סָאװ
 ןרָאװעג טינ טפנוקוצ ךָאנ זיא רבע רעד
 ,ןורכז ןיא ךָאנ רימ ייב טקנעב טפנוקוצ יד

 .טקַאט ןיא ריא טימ ץרַאה ןיימ טּפַאלק קידנעטש רָאנ

 ןרָאי ןטייצ ,ןטלעװ ןברַאטש ,ןבעל סע

 .טקַא וצ טקַא-סָאמסָאק ןופ דליב ןיימ טייב ךיא

 טגַאװעג בָאה'כ סָאװ ,םעד רַאפ ןעמוקּפָא זומ'כ

 ןרָארױא עקיזָאר ,עטייוו ענעי ןיא
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 -- ןיב ןוא וט'כ סָאװ ,וט ןוא טכַארט'כ סָאו ץלַא ןוא

 ףכייצ סעגר רענעי קידנעטש טגנעה ףיורעד
 ןירג עקידנרעוו קיברַאפ'ס זיא דנַאל ןיימ
 ןכיה עזייוו ,ןלָאט עטכַאדַאב טסברַאה ןופ

 !גרָאז טימ קעװַא רָאנ .קידנעטש טקנַאצ טכיל סָאד

 ןגרָאמ םעיינ ברע רָאנ ,ןייגרַאפ סָאד זיא'ס
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 --- ןגרָאמ םעיינ ברע רָאנ ,ןייגרַאפ סָאד זיא'ס

 .ױזַא טוג ןוא טכער זיא'ס ןוא .ןבעל ןיימ

 ,יור ןוא ףייר-טינ ,ףרַאש סָאװ ,סָאד ךיז זומ סע

 ןגרָאזןעמַאטנַאפ יד ןיא ןרעטייל גנַאל

 ,ױלב ןוא טיור סָאװ ,טכיל-ןשיווצ ןכיילב ןופ

 ןגרָאט ןוא קרעמ ףַא טייקילעז טינ טפיוק ןעמ

 ןגרָאברַאפ גיוא-ךשטנעמ ןופ ןיא סָאװ ,ליצ רעד

 .ױרטש עטכיײל ַא טניװ ןדעי רַאפ טינ זיא

 ,רעטיול סעלַא טרעוו ןייגרַאפ םעד ןופ ןייש ןיא

 ,טרעוו ןטַאהעג טינ א טגירק סעלַא ןוא

 ,רעטיור ןוא טור טרעוװ טעלָאיװ ,טעלָאו טרעוו יולב
 .דרע ,למיה ןשיװצ ץענערג ןייק רעמ ןוא

 .טקַאט םעד טייקיביײא רעד ןופ וטסרעה ןַאד
 .טקַא רעטצעל רעד טינ ךָאנ זיא סע טסליפ וד

11 

 .טקַא רעטצעל רעד טינ ךָאנ זיא סע טסליפ וד
 ןענַארַאפ טקַא רעטצעל םוש ןייק רָאג זיא'ס לייוו
 ןענַאיװ ןייק ןוא ןעילב ןייק .טינ רעטשרע ןוא
 .טקַאפ ןוא ןעמָאנעפ ןופ טייקרעכיז ןייק
 ןענַאטנַאפ-טּפַארק עבלעז יד ןופ ץלַא יַארּפש זיא'ס
 ,טקַאב ןוא ךיוה-רעייפ טימ ןוז יד טנערב ןוא
 -- טקַאטנָאק ןקיזיא טימ טסָארפ רעד טּפָארטש ןוא
 ןענַאב עלַא ןריפ שרוש ןבלעז םוצ

 ,סקעלפעד ַא יו רעמ טינ זיא סעלַא ןוא
 ןלָאבמיס זיולב ןענעז ןכַאז עלַא ןוא
 .סקעד-ָאמָאה ךיא -- ךיא שרעה םוטעמוא ןוא
 ןלָאערָא עניימ ןענעז ןטייצ יד

 :ןגרָאמ ןוא טנייה ןשיװצ טינ טליפ ,טינ טריּפש רעוו

 ? ןגרָאברַאפ טשרע רעדנואוו עסיורג'ס זיא סיוארָאפ
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 ןגרָאברַאפ טשרע רעדנואוו עסיורג'ס זיא סיוארָאפ
 ,םיורט-ךטייצ ַא זיולב .רַאבנײש זיא טיוט רעד
 ,םיוזךשיװצ רעטכַארטעגסױא רעניד ַא
 ןגרָאמ ןטייװצ ַא וצ ןטשרע ןופ טריפ סָאװ
 ,םיוצ ןופ טז רענעי ףַא זיא סָאװ סָאד ןוא
 ןָאגרָאג רעטסעװש יד ייב הסיפת ןיא טינ זיא
 ןגרָאז עשלַאפ ןופ דניק וד ,ריד ןיא זיא סע
 םיור יא טייצ יא סנייא זיא'ס ואוו ,טינ טסעז סָאװ

 ןרעיילש עצרַאװש ליפיוו ןוא .ָאד ןוא ריד ןיא

 ,טכיל צערָאוװ'ס ןקעדרַאפ טינ ןלָאז סע

 -- ןרעיול לָאז ןייגרַאפ עטשרמולכ סָאד יוװ ןוא

 .טכיזעג ןיא ייז טסקוק וד ביוא ,רעדנואוו טסעז

 :טעבעג'ס ייז וצ טסדנעװ וד בוא ,רעפטנע טסגירק
 "!טדער רימ ךרוד ,ןטרָאד ןוא ָאד רעדנואוו ,ָא;
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 טדער רימ ךרוד .ןטרָאד ןוא ָאד רעדנואוו ,ָא
 .רעמיש ןגנַאב ןיא ןייגרַאפ עקידנעטש סָאד
 -- רעמיצ ןיימ ןיא קידנעטש טזיוה "ןיינ,; סלַאזקיש םעד
 .טעָאּפ רעשידיי ַא טריוורַאפ טגניז סע
 רעמיטנגייא רעד ןיב ךיא זַא ,ךיא סייוו ךָאד
 ,טעו ןוא ןעוועג ,זיא סָאװ .,לַאװק-ןליוװ ןופ
 טענָאס רענעפילשעג-ןייפ ןיימ זַא ןוא
 .רעמיא ןיוש טבעל רע !עז ןוא ,טרָאד ןופ ךיוא טלעווק

 .טסַאג רעדמערפ ןייק רימ ייב זיא רעדנואוו סָאד

 .שרוש ןיימ זיא רעדנואוו םעד ןופ ןליוו רעד

 ,טסַאלךטלעוו ַא ךיא גָארט םַאטש ןיימ יוװ טקנוּפ

 .שרוק ךעלגעטיגָאט טמוק סע :רע יװ סייוו ןוא

 טעטש ,רעדנעל ןיא רעה'כ .רעמיורט ןופ םַאטש ךיא

 .טעּפש יא .ירפ יא ,ךיוה יא ,ליטש יא םיטש רעיײיז
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 -- טעּפש יא ,ירפ יא ,ךיוה יא ,ליטש יא םיטש רעייז
 .רעמיוצ-לַאזקיש עלַא ןרעה ןעגניווצ ךימ
 רעמיוב ערעווש-תונורכז טסברַאה םעד ןופ ןוא
 ,טעבעג טלעוו ַא ,ןמיה-ןברַאפ ַא ךימ טפור
 רמוש רנעמוס רעד געמ ןוא .םיורט ןוא םיוצ ךיא
 טעװ רע -- זדנוא ןכַאװַאב גנַאגרעטנוא ןופ
 טעוד ןיא ןעגניז ןפלעה ןזומ רָאנ
 .רעמיורט ַא ןייז וצ טלייװעג טָאה רעכלעוו ,םעד
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 !טױט ןטנָאנ ןופ ןייש םעד ןיא ןפַאש ,ָא

 ?ןדנוטש ערעכעלרעה ןלייוו ןָאק רעוו ,ָא

 -- טיור ןרַאברעדנואו ןיא ךיז טריצ טסברַאה ,עז

 .ןדנואווסנבעל ןענעז סע  ןייגרַאפ טינ זיא'ס

 .טולב ןשירפ ןופ ברַאפ ,רעטױר זיא -- טױט ביוא
 .טומ רעסיורג רעד ףיא טלעה --- ןייגרַאפ סָאד טיורג

15 

 ,דלָאג ןפייר ןופ ןָאזעס ,טסברַאה ,ריד ביול ןיימ
 .ןרוּפרוּפ עדנעמיורט ןוא טעלָאיװ ,שזנַארָא
 ,ןרוטנָאק עקילַארטש .,עטרַאצ ענייד ןיא
 .טלָארעגפיוא רעטנָאלּפױלעז ןיימ רָאג טרעוו
 -- ןרוגיפ ,ןעגנואעז ,רעדליב ,תונורכז
 ,טלָאמ ןוא ץלַא טלָאמ טסברַאה רעטַאזןברַאפ רעד
 ,טלָאזעג ,טנָאקעג :טלייצרעד דליב סעדעוװטעי
 ןרוּפש עטײװעגנַאגרַאפ סכיא ןיימ ץלַא ןיא

 ,טקַארטנַא רערַאבניײש זיא דניצַא זיא סָאװ
 ןגרָאמ םעיינ ברע רָאנ ,ןײגרַאפ סָאד זיא'ס
 ,טקַא רעטצעל רעד טינ ךָאנ זיא סע טסליפ וד
 ןגרָאברַאפ טשרע רעדנואוו עסיורג'ס זיא סיוארָאפ

 טדער רימ ךרוד .ןסרָאד ןוא ָאד רעדנואוו ,ָא

 .טעּפש יא ,ירפ יא ,ךיוה יא ,ליטש יא םיטש רעיײיז
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 ךוייסוחנ



 דוי םוחנ

 ןיא ,1880 ,.ניוא ןט1 םעד ןרָאבטנ - (סישטמילאסורעיו דוי סוזג

 וצ ןבייהעננא .1016 ןיא עקידעמא ןיא זטמוסטנ ,זיירס רטווטיליחאמ ,רעבאב

 .1913 ראי ויא- רעדיל וקורד



 ןיימ לטעטש

 ,טכענ עקידרעטניוו ,עיולב ,ערָאלק
 ...! ןרָאלרַאפ יינש רעדלעפ ףַא ןיימ לטעטש
 ןרָאי ליפ ױזַא --- ךייא טקידניזרַאפ בָאה'כ
 .טכעוושרַאפ תוירבדמ עקיטָאטש יד ןיא

 טדמערפרױַאפ ןוא ןרָאװעג טייוו ,ןרָאװעג טייוו
 ...רעדלעפ עסייוו יד ,רימ לטעטש ןיימ זיא
 ,רעדלעוו עמוטש עקידרעטניוו ריא .ַא
 !טמעשרַאפ ןוא טעקַאנ ךָאד ךיא ןיב ריא יוװ ךיוא

 ןֶָא רעייפ םייב ךיז ןביוה סָאװ ,געט עכיילב
 --- ןרָארּפרַאפ ,טצלעּפעגנָא ,םייוג ,ןדיי
 ,ןורכז ןיימ ןיא דליב סָאד ךרוד ךיז טדיינש
 ןָאה ַא ןופ ןעיירק סָאד טכַאנ ןטימ ןיא יו

 ,טָאג רַאפ ןוא ןטײל רַאפ עכעלדירפ סנבעל
 -- ,הריש-תבש ףַא ךעלעגייפ יד רַאפ עשַאק
 עריל ןיימ טגנילק סע קיטעמוא יװ ,ָא
 ...טָאטש רעקידעכָאװ ןופ שױרעג-סַאג םעד ןיא

 זיא סע ןעוו ךָאנ ךיא רעטציא ךיא ןייוו רשפא

 ןזרעפ

 -- .ןעיוב טינ ןעק ןעמ סָאװ ,תונברוח הַא
 ןעיוט יד ןיא הכרב ןייק ָאטינ רָאנ
 .סיפ סנדעי רעטנוא רענייטש עטלַאק יד הַא

 ןייש ןקידטנװָא ןופ דלָאג ןיא ךייט ַא יװ
 ,תונויער ןוא ןטלַאטשעג ףיוא-ןעמיווש
 ,תונורכז ךיז ןעגניזעצ ץרַאה ןופ ןוא
 ..ןיירַא ןטייקטייו עקידנגייווש יד ןיא

 ןענַאמרעד ןיוש ךיז ףרַאד ךיא ...זיא סע קיטעמוא יו

 ..ריד ןָא טּפינקעגנָא ןזעועג טלעװ ןיימ זיא'ס זַא

 ןעמָאנ ןייד ייב רעטיצ ַא ץלַא ךָאנ ץרַאה ןיימ טוט'ס רָאנ

 .רירַאב םעד רעייפ ןופ טליפרעד סע ןעוו ,זָארג יו
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 ןגױא יד רַאפ ןעו ףיוא-טייטש טסברַאה ןעיורג ןיא ױזַא
 ,גָאט ןקידרעמוז םענירג ַא ןופ טייקנייש יד
 ,ןגױצַאב קילב רעד טרעוװ רעיורט ןדלימ ַא טימ ןוא
 .גָאי ַא ייברַאפ ייז טייקשירפ ערָאלק ַא טוט'ס ןעוו

 ,ןורכז רעד רָאנ טכַאװ סע ..!געט עטבעלעגכרוד יד
 ,קירוצ טייו רעד ןופ רע טגנערב עגד ַא ןיא ןוא
 ןרָאי טטבעלעגכרוד יד ןופ סמערוטש עטלַא יד
 .קילג ןטבעלעצ ןופ עלַא סנגיובנגער יד

 ,רעדלעוו עטנערבעגסיוא ףַא סױרַא ךיוא טנייש ןוז יד
 ןֶא טייטש גָאט רעיײנ ַא טרָאד טייקטסיוװ רעד ףַא ןוא
 ,רעדלעפ רעביא ךיז טײרּפש ךָאנ םורַא טייוו רעד ןיא ןעוו
 ןָא טייג זדנוא ןיא סָאװ ,הפרש ןופ ךיור ןקלָאװ רעד

 זייווכעלסיב

 טנַאה רערעכיז ַא טימ טױט רעד טָאה

 -- .ןגיוצרַאפ רעיילש ןייז ןבעל רעביא

 ,דנַאל םענעגרָאברַאפ םוצ ואוויץעגרע

 .ןגילפעג עװַאּפ ענרעדליג יד זיא

 ,טלַא ןוא טענַאיװרַאפ טרעוו זיור עדעי
 -- .ןרָאד רעד קידנעטש טביילב טרעדנערַאפ טינ
 ,דלַאװ ןיא עװַאּפ ענרעדליג יד טָאה
 ןרָאלרַאפ רעדעפ םענעדלָאג ַא ,יײוו

 ,רעדעי טוט ןרילרַאפ ,ןרילרַאפ ןוא
 -- ,יוװעג טימ רעוו ןוא החמש טימ רעוו
 ,רעדעפ ענרעדליג יד ךָאנ ױזַא טינ
 ..ןײלַא עװַאּפ יד ,עװַאּפ יד יו

 ןסינ

 ,טכַאנ רעקידלּפענ ןיא סױרַא ןיילַא ןיב ךיא

 ;ןעמואוושעצ טָארט ןיימ זיא טייקסייו רעטכייפ רעד ןיא ןוא
 ,טכַאװרעד דרע יד טָאה לּפענ םעד ןיא טרעיײלשרַאפ
 ןעמונעגמורַא גנע למיה םעד טימ ךיז טָאה ןוא

| 
 ,ייגש ןטלַא רעטנוא רעסַאװ טָאה טריויעג ,טזיורבעג
 ףבעוועג עקישיור ןיא ךיז טלרינשעגסיוא ןוא
 ,ירשעגידירפ ַא טימ ,למוט ןדליוו ַא טימ ןוא
 ןבעל םעיײנַא וצ טנפעעג ךייט רעד ךיז טָאה

-- 416 -- 



 עי ג ָא לָא ט נג ַא

 גנובעגרַאפ

 ,יוט ןּפָארט רענייר רעד זיא סע ןייש יוװ

 !ןרילָאק םיא ןיא ךיז ןפרַאוװ'ס ןעוו

 ױזַא זיא סע ךעלרעדנואוו יו ,טוג יו

 ןריצַאּפש דלעפ ןקידנטכיול ןיא ןיײלַא

 ,טנַאה ןיא עלעזערג ַא טימ ןײגמורַא
 ,למילב קיטכיל ַא טימ יצ
 דנַאר םעד ףַא ןקוק וצ טרָאװ ַא ןָא
 ,למיה ןעיולב ,ןקידנענייש ןופ

 טלעװ רעד ןופ תודוס עלַא ןרעה וצ
 .ןבעל ןופ טייקיטכיל עסיורג יד ןעז ןוא
 דלעפ םענירג ןיא ןײגוצמורַא זיא סע טוג יו
 ןבעגרַאפ ןעמעלַא לכימש ַא טימ ןוא

 וויטימירּפ

 ,ןזָארג ענירג יד ףַא ןטערט רימ ןוא
 ,גרעב עכיוה יד ףַא ןגייטש רימ ןוא
 ןזָאלרַאפ טינ לָאמנייק ןליו רימ ןוא
 .דרע עכעלרעדנואוו ענייש רעזדנוא

 --- .ןענייוו ןוא רימ ןצפיז טנװַא רעד טמוק
 ,לַארטש םוצ רימ ןעלכיימש ןגרָאמ ןיא ןוא
 רענייטש ןגייווש סע יװ ןרעה רימ ןוא
 ,םי רעד טשיור סע יװ ןרעה רימ ןוא

 ןזָארג ןקלעו סע יו ןעעז רימ ןוא
 -- .דלעפ ןפַא רעמיוב ןברַאטש סע יװ
 ןזָאלרַאפ טינ לָאמנייק ןליוו רימ רָאנ
 ,דרע ענייש עכעלרעדנואוו רעזדנוא

 רעדלעוו יד ןיא

 ןצנַאלפ עקידתודוס ןסקַאװ רעדלעוו יד ןיא
 ;טכַאנרַאפ ןכעלנירג בלַאה ןקידנעטש ַא ןיא
 ןצנַאגניא טינ למיה םעד ייז ןעעז לָאמנייק
 .טכַארּפ ןייז ןוא טייקטיירב ןייז ,טייקנּפָא ןייז ןיא

 עניד ףַא ךעלעגנעטש ףַא ךיז ןגיוו ייז ןוא
 ..טרעלקרַאפ ןוא ןדײשַאב ,קירעטיצ ױזַא
 ,ענירג טימ ,ךעלעטעלב טימ ךיז ןעילוט רעדָא
 ,דרע רעצרַאוװש ,רעטכייפ רעד וצ טנעָאנ-טנעָאנ
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 סעבַאשז ייווצ

 9 י ג ָא ל ָא ט נ א

 ,עטַאמ ןוא ,עקיצנַאלג ןוא עלעקנוט רעטעלב

 :טניּפשַאב עכעלסייו טימ ךעלרעדָא טימ יו

 ,עטַאלג ןוא עטלצנורעג ,עקירָאה רעטעלב

 ,טניו ןופ טרעקעגמוא יוװ ,ענרעבליז רעטעלב

 ,טרעדנואוורַאפ רָאּפ-רעטעלב עקירעדינ ַא טציז
 ...סיוש רעייז ןופ סױרַא טכַאל למילב טור ַא
 ,טרעדנוזעגּפָא ,ןקָארשעצ עלעמילב ַא ןוא
 ,סױרַא טעברױכָאמ ןופ ,דליו ,טרעביושעצ טגנירּפש

 ןרערט יװ ױזַא ּפָארַא ךעלעטייווק ןפירט
 ;םיוש רעקידלרעּפ יו עלעדייא ,עסייוו
 ןרעטש ןוא ,ךעלרעדעפ ןוא ,ךעלעכיש עיולב
 ,םיוב ןטלַא םוצ סױרַא עכעליירפ ןעלכיימש

 ,ןעגנַאפעג ייווצ רענייטש ןשיווצ ,ןטייוו ןופ ןוא
 ;גיוא ןקידרעייפ ַא טימ למילב ַא טקוק
 ןגנַאל ַא עלעקעטש ַא ףַא ,ןגעקטנַא ןוא

 .גיונ ַא ךיז טייקילב טימ עלעקעלג ַא טיג

 ןצנַאגניא ךָאנ טנפעעצ טינ ןטייווק ןעלמירד
 ..טכַארּפ רענעטעמַאס ןיא עלעקנוט ךעלמילב
 ןצנַאלפ עליטש ,ענדָאמ ןסקַאװ רעדלעוו ןיא ףיט
 ,טכַאנרַאפ ןכעלנירג-בלַאה ןקידנעטש ַא ןיא

 ;ליטש ןוא ןירג ;טנװָא רעמוז
 ;לירג ַא טפייפ ןזָארג יד ןיא
 ,טרעלקרַאפ דלַאװ רעטלַא רעד ןוא
 .טרעה ןוא טייטש סנטייוורעד ןופ

 ,ןיטש ַא ףַא לכייט ןבעל
 ; ןיילַא ייווצ סעבַאשז ןציז
 ,ייווצ סעבַאשז עקיד ענייפ
 :ױזַא ךיז ןדייר ייז ןוא

 ,טלַאק ןיוש טרעװ סע .,ַאװקיַאװקיַאװק ---
 !דלַאב רעמוז סיוא ןיוש זיא טָא
 ,ַאװק-ַאװקיַאװק !רעמוז סיוא ,עי ---
 ..! ַאזַא טלעוו ענדָאמ ַא זיא'ס

 ,ליק ןוא שירפ זיא םורַא ןוא
 ,,,ליטש רעמיוב יד ךיז ןעדוס
 ךיילג ןוא םורק סנטָאש יד ןוא
 ,ךייט ןטַאלג ןפַא ןלַאפ
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 לגיופ יירד

 ןטעלַאירט

 עיגעלע

 עי ג ָא לָא ט ג ןל;

 לגיופ עטרעלקרַאפ יירד ןציז

 .דלעפ ןיא םיוב ןכיוה ַא ףַא

 .לגיופ עטרעלקרַאפ יירד ןציז

 .טלעוו יד ליטש ןטכַארטַאב ןוא

 ,ןעגנַאז יד עלעטניוו ַא טגיוו
 .ּפָארַא ואו לטעלב ַא טלַאפ
 ןעקנַאדעג יד ןיא טפיטראפ יוװ

 ,ּפָאק םעד ןייא למילב ַא טגיוב

 ןרעטש רעסייוו ַא ןָא ךיז טדניצ
 ,םיור םענעטעמַאס םעד ןיא
 ןרעלק ןוא יירד לגיופ ןציז
 ,םיוב ןטלַא ןכיוה ַא ףֵא

1 

 ,טָאג ןיימ ,ריד רַאפ ןילַא ָאד ךיא ייטש טָא
 ..ןדייר טינ ןָאק ןוא םוטש ןוא לֹופ זיא ץרַאה ןיימ
 ,טָארט ןליטש ןיימ טנײשַאב טנייה טָאה ןוז יד
 ,טָאג ןיימ ,ןילַא ריד רַאפ ָאד ךיא ייטש טציא
 ןדיײלקַאב טרָאװ ןיימ קידבוט-םוי טינ ןָאק ןוא
 ,דָאנעג ןייד רַאפ ריד ןעקנַאד ֹוצ דיירפ ןיא
 ,טָאג ןיימ ,ריד רַאפ ןײילַא טציא ָאד ייטש ךיא
 ןדייר טינ ןָאק ןוא םוטש ןוא לופ זיא ץרַאה ןיימ

2 

 ,םערוטש ןופ געט עקידלמוט ןיא זיא רימ ביל יו
 !טימעג ןכעלשטנעמ ןופ ןטעמוא ןעגניזַאב
 ..טינ לָאמניײק ןקלעוו סָאװ ,ךעלעמילב עיולב יד
 ,םערוטש ןופ געט עקידלמוט ןיא ביל זיא רימ ןוא
 ,םערופ ןטדימשעגסיא ןטלַאק ןופ יילב ןרעווש ךרוד
 .דיל ןיימ ןופ רעבליז םעד ןייר ןגירקוצסױורַא
 ,םערוטש ןופ געט עקידלמוט ןיא ביל רימ זיא סע
 .טימעג ןכעלשטנעמ ןופ ןטעמוא ןעגניזַאב

 ןדייל ענימ יו רעמ ליפ רעצ ןפיט ןייד ליפ ךיא

 ;טרעשַאב ריד ןענעז ,ךיא סייוו ,ןדייל עניימ ןוא

 זדנוא ןופ טרעטייורעד זיא סָאו ,טלעוו רעד ףַא ןוא

 .דרעפ עגנוי ,עיירפ ןופ דיירפ יד ףיױא רעטציא טייג
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 עי גָא לא ט נַא

 ןעמיוצ ןָא ךיז ןגָארט סָאװ ,דרעפ עגנוי ןופ דיירפ יד

 ;טכַאמ רעדליוו רעייז ןיא דרע יד ןייא ןכערב ןוא

 .ןעמיור עקידטנוװָא יד -- רָאנ זיא דיירפ רעזדנוא ןוא

 .טכַאנ רעד ןופ טעמַאס רעד -- זיא טייקנייש רעזדנוא ןוא

 ,למיה רעקידתודוס רעד ,טכַאנ רעד ןופ טעמַאס רעד
 ..םיױר רעליטש רעד ןוא ןטייוװ עקידנעגנעה יד
 ,למילב ןקידנפָאלש ןופ ור יד זדנוא זיא ביל יו
 !םיוב ןפַא לטעלב ןופ שיור רעקידנרעטיצ רעד

 ןדײשַאב ,ייז יו ,ךיוא ...! ךעלמילב יד ןוא רעטעלב יד

 / ,דרע רעד ןופ טסעמוא םעד ,דוס םעד רימ ןעמענַאב

 ,ןדייב זדנוא ןופ טרעטייוורעד זיא סָאװ ,טלעו רעד ףַא ןוא

 .דרעפ עגנוי ,עיירפ ןופ דיירפ יד ףיוא רעטציא טייג

 טעברַא

 ןזייא ןופ ןוא לָאטש ןופ ,רענייטש ןופ
 -- .,סױרַא טסקַאװ טָאטש עקיזיר ַא
 ,תוחכ עכעלשטנעמ ןענעז סיורג טינ
 ! סיורג זיא ןליוו רעכעלשטנעמ רָאנ

 ,רעדלעוו ךרוד ןענַאב ךיז ןגָאי'ס ןוא
 -- ,םי ךרוד ןוא טפול ךרוד ןפיש ןוא
 ןשטנעמ םעד ןופ גנואווש רעד זיא ךיוה יו
 ! םַאצ ןייק ,טלַאהּפָא ןייק טינ טָאה רע

 ,ורמוא רעקיביײא רעד זיא סיורג ןוא
 ,סױרַא גנופַאש ןייז ןופ טיירש סָאװ
 ןענַאב ןוא ןפיש ,טעטש ןזיר ןעוו
 ,סיוא ןסקַאװ לָאטש ןוא ןזייא ןופ

 גניס-וכ-יל

 ,ילוק ַא ןזעוועג זיא גניסדוכדיל
 געט ענייז טפיוקרַאפ טָאה גניסדוכדיל
 ,טנוװָא ןופ ןהעש עכעלטע יד רַאפ
 .ןייגרַאפ ןעמענ ןיוש טגעלפ ןוז יד ןעוו

 ,ןסַאג עקישיור יד ךרוד ,טכַאנרַאפ ןוא
 ,גניסדוכ-יל סױרַא טגעלפ דלעפ ןפַא
 ןעיולב םעד ץַאלַאּפ ןייז ןקוקַאב וצ
 .טלעוו רעד ןופ ןיורק ענרעדליג יד ןוא
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 דיל-רעטניוו ַא

 שמוח

 עי ג ָא לָא ט נ א

 רעסַאװ ןבעל םיוב רעטנוא ױזַא ןוא

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןציז רע טגעלפ

 ,ילוק ַא ןזעוועג זיא גניסדוכדיל

 יגעט ענייז טפיוקרַאפ טָאה גניס-וכ-יל

 ,רעדלעפ עקיאיינש ףַא ואוו-ץעגרע
 ;יײרשעג ַא ףלָאװ רעד טוט
 ,רעדלעוו עטערומכרַאפ ,עמוטש ךרוד ןוא

 .ייוו ןייז ןגָארטעצ טייקטייוו ןיא טרעוו

 ,רענייטש ןופ רבדמ םעד ןיא ,ָאד ךיוא ןוא

 ,טלעוו רעד ףַא טָאטש רעטסקישיור רעד ןיא
 .ןענייוועג עבלעזיד לָאמטּפָא ךיא רעה

 .דלעפ ןפַא ףלעוו עטרעגנוהרַאפ ןופ

 ,עלעה ,עכעליירפ ןרעייפ ןשיווצ

 ,סַאג רעקיכליה ןופ למוט םעד ןיא

 ,טנלע רעכעלשטנעמ רעד ,רעמוטש ַא טגָאלק

 .סַאה רערעטיב רעד ,רעזייב ַא ,טכיילש

 ,רעדלעפ עקיאיינש ןייק ָאד ָאטינ זיא'ס

 ;טכַאנ רעד ןיא ױזַא ענמוס טינ ןוא

 ,רעדלעו ענרענייטש יד ןיא ,ָאד ךיוא רָאנ

 .טכַאמ עמַאזיורג ןייז רעגנוה רעד טזייוו

 ,ןגיובעג ןעיירד ןיא ןשטנעמ ןעייג
 ;דנַאש ןוא המקנ ,שואי טימ ןוא
 ןגױא עכעלשטנעמ יד שיפלעוו ןענערב
 ...דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא ,זדנוא ייב ָאד

 ,ןטָאבעג זדנוא טָאה טָאג סָאװ ,געט עקיטעמוא ןיא

 :טיײצ רעטלַא רענעי ןופ ךוב ןיא ךיז ךיא ףיטרַאפ

 זיא ןעװעג דלעפ סקחצי יוװ

 .טיײל עדמערפ ייב רג ַא ,םיא טָאה טשטנעבעג טָאג יװ

 ןעמוקעגנָא ןסּפעש יד טימ לחר זיא טָא ןוא

 ,קעװַא ןיטש ןרעװש םעד לַאװק ןופ טמענ בקעי ןוא

 ,ןעמואוושעצ םיא רַאפ ךיז ןענעז טפַאשביל ןיא יו ןוא

 .געט עטלייצעג יװ ,ןרָאי ערעווש עגנַאל יד
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 ,ןטָארעג ךַאפטרעדנוה



 עי ג ָא לָא ט ג א

 ,טלגנַארעג ןצימע טימ ךיז טָאה רע יװ ךָאנרעד
 ,סייוו ןרעטשנגרָאמ רעד זיא ןעגנַאגעגפיוא זיב
 :ןעלדנַאמ טימ ןוא םימשב טימ ךרוד ןעמיווש ןעלמעק ןוא
 ..זײּפש לסיב ַא ךָאנ םירצמ ןיא טרעדינ ןעמ

 ןטלַאהַאב ךוב םעד ןיא ןיא טלעװ רעד ןופ טייקנייש יד
 ..רט יװ ערעטױל ַא ,טײקכַאפנייא עסיורג ַא
 ,ןטלַאטשעג עקיבא יד זדנוא ןביילב טנעָאנ ןוא
 .ױזַא ןעוועג ץלַא זיא'ס --- זדנוא ךיז ןביולג סעּפע ןוא

 טכודעגּפָא ךיז טָאה רימ

 ןעמונרַאפ טרָאװ -- סטָאג בָאה ךיא :טכודעגּפָא ךיז טָאה רימ
 יז רעטשטנעבעג רעד ,רעטלייוװרעדסױא רעד לעװ ןוא
 ,ןעמואוושעגכרוד רעלדָא ןַא יו תוירבדמ ןיב ןוא
 ןייש טימ רענעמונעגכרוד ַא ,רעקיטכיל ַא

 ,ןביוא ןופ ךיז ןגָארטעג ךיוה רעד ןיא רעטסיירד ַא
 ..טריפעג ךימ טייקטייוו ןיא ןטייקטייוו ןבָאה'ס ןוא
 ןבױטש עקידרבדמ :ןזעװעג ךיא ןיב ץלָאטש ןוא
 .טרירַאב טינ לָאמנײיק ןבָאה עניימ לגילפ יד

 ,ןבעגעגפיוא ןיוש ךיא בָאה ליצ םעד ...געוו ןיא ץלַא ךָאנ
 ,טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש בָאה ןוא
 ןבעװַאב ץלַא ךָאנ ליוו ךיא ...! קיניזמוא יװ --- ,ךָאד ןוא
 ,דלָאג ןופ ךעלמידעפ עניימ טימ ןטייקטסוּפ יד

 !עמוטש ןשינעטײװ ןוא ענעדלָאג םידעפ .ָא
 ..דרע רעד ןופ ןצנַאגניא ריא טָאה טדײשעגּפָא ךימ
 ,טעמוא ןכעלטנגוי ןוא ןשידרע ןיימ ןיא לייוו
 .טרעהעג טרָאװ סטָאג בָאה ךיא -- טכודעגּפָא רימ ךיז טָאה

 געוו ןיא

 ןגָארטרַאפ וצ טכערמוא סָאד רעווש רימ זיא סע
 :געט עניימ וצ ךיא לכיימש ךָאד
 -- ןגָאי ןוא ןרעּפמַא ךיז ערעדנַא ןלָאז ןוא
 .געוו ןיימ ןייג קידנעטש יװ לעװ ךיא

 ןבעוװעג יד רעטרעװ ןופ ביל זיא רימ לייוו
 ;טיױרב םערָא ןיימ ביל בָאה ךיא ןוא
 ןבעל ןיא ַאזַא רעמערָא ןַא ,ךיא זַא ,ףָאה ןוא
 טיט ןיימ ךָאנ רשוע ןַא ןייז רשפא לעװ
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 ןייז ןָאק

 ,ןרעדנַא ןַא קלָאפ ַא ייב זַא ,ןייז ןָאק
 :רימ טימ ןעוװעג ךיוא שרעדנַא טלָאװ
 ןרעדנַאװ ,ןכייצ-תולד ןטימ ,רעצלָאטש ַא
 .ריט וצ ריט ןפרַאד טינ ךיא טלָאװ

 ,רעטנרָאצרַאפ ַא ,ןבעל ןרעווש ןיימ טימ ןוא
 ,טפרַאדעג טינ ןעלגנַאר ךיז ךיא טלָאװ
 -- .ענערָאלרַאּפ יוו-ייס רימ רַאפ --- ,געט עניימ ןוא
 ..טפרַאשרַאפ טינ ןטלָאװ קיטייװ ןיימ

 ןרעדנואוַאב טלָאװ טפַאשביל טימ קלָאפ רעדנַא ןַא
 ! בעװעג םענרעבליז ןרָאלק ןיימ
 ,ענעדנוצעגנָא רעייפ ןיימ ןופ רעצרעה ןוא
 בעל ךיא סָאװ ןטלָאװ ןעיירפ ךיז

 ןרעדָאפ ריד ןופ ךיא ןָאק יװ ,קלָאפ ןיימ ,וד רָאנ
 ,ור ןוא טײקרַאבקנַאד ,תורישע
 ןרעדָא עניימ ןיא טולב ןּפָארט רעדעי זַא
 .4!וד יװ טקנוּפ קינעּפשרעדיװ זיא

 טָאכיק ןָאד

 ןסקָא יד טימ גנוריסַאּפ רעד ךָאנ
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 רעסַאו עקידנליק סָאד טָאה ןשָאלרַאפ טינ

 ! טנערבעג טָאה רעטיר ןיא סָאװ ןויזב םעד

 ,רעסַאלב ַא .רענעגָאלשרעד ַא ,רעטמעשרַאפ ַא

 .טדנעוועג ךיז ןָאשטנַאס וצ קירעירט רע טָאה

 ,ןענַארַאפ טינ ,ָאשטנַאס רעדורב ,רשוי ןייק זיא'ס, ---

 ..טלעוו יד רָאג סָאד ףרַאד סָאװ ףַא טינ סייוו ךיא ןוא

 ןעמַאװצ רימ טימ טליפרעד ןוא ,טשרע ןעזעג טסָאה

 .דלעה רעד טָאה ןגָארקעג סָאװ ,גנונױלַאב יד

 ,ןטָארטעג ךימ רעירפ ןעמ טָאה לָאמנייא טינ ןיוש

 -- ,טקירד ךימ סָאװ ,ָאשטנַאס רעטוג ,זיא סָאד טינ ןוא

 ,ןטָאכיק-ןָאד ןסיורג םעד סָאװ ,טכערמוא סָאד רָאנ

 .טגיזַאב ,רָאג ןסקָא עטסָארּפ ,ןסקָא ןבָאה
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 עי גָא לָא ט גַא

 ןרָאי עגנַאל ךיז טלַאהרעד ןוא ,ָאשטנַאס ,סע ,סע
 -- ,ליורג ןוא טייקיטכערגעמוא ןופ טלעװ רעד ףַא
 ,ןרָאבעג ןעוועג ,סיוא טזייוו ,קידנסע טסיב וד
 ,לומ ןייד ןיא ןסיב ַא טימ ןברַאטש טסעװ ןוא

 י { יב 3 + : ו 1 } יה
 בא 1 : ן י

:1 
 ' 6 יש . - 7

 :ןבעל סָאד שינרעטַאמ א רָאג זיא רימ רַאפ רָאנ

 ..טרעשַאב רימ ןברַאטש וצ זיא עגר רעדעי

 ןבעגרַאפ טינ ,ךַאזניק טעװ ןקיטיגרַאפ טינ

 ןעגנַאלש עזיײב ןופ םס רעד יוװ ,שואי ַא ןוא

 ..טנערבעצ ךיז רעמיורט ןכעלרעדנואוו ןיא טָאה

 ,ןעגנַאפעג םיא ןדייל עריא טימ טלעוו יד טָאה'ס

 ,טמעשרַאפ ןוא ןכָארבעצ ,טכַאלעגסיוא םיא ןוא

 עיפָאזָאליפ סָאשטנַאס

 ןסעגרַאפ טינ רעגנוה ןייז לייוורעד טָאה ָאשטנַאס רָאנ
 ,טייצ עצנַאג יד טראוועג רע טָאה רַאה ןייז ףַא ךָאד
 ןסע עטיירגעגוצ סָאד ףַא קידלודעג טקוקעג
 .טייקעג ןוא ןּפינקעג טיורב ןופ ליטש רעד ןיא ןוא

 ןעמענ טינ ףוס ןייק רָאג ןיוש טעוװ'ס זַא ,קידנעניימ רָאנ
 -- .רעצ ןוא גנורעטיברַאפ ,שינרעגרע סרעטסיימ םוצ
 ןעמעש וצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא ךיז ָאשטנַאס טָאה
 :רַאה ןייז וצ ךיז טדנעוװעג קַאמשעג קידנעייק ןוא

 ןגָאז רעטציא ךייא ךיא זומ ,רַאה ןיימ ,ױזַא בוא ןוא , ---
 :טרעהעג לָאמנײא טינ ןעבָאב ןיימ ןופ בָאה ךיא סָאװ
 ןגָאמ ןלופ ַא טימ רעבָא ,ןברַאטש עטרַאמ לָאז
 ,טרעשַאב ייס-יווייס ןיוש זיא ןברַאטש וצ ריא ביוא

 ,ןברַאטש וצ טינ עלייוורעד ךיז ךיא ביילק רעדיוו ןוא

 ..טיוט זיב ןרעגנוהרַאפ וצ ךיז טּפיוהרעביא ךָאנ

 ,לברַא ןיא רימ ךיא קעטשרַאפ ןטכערמוא עלַא יד

 ,טיורב טימ זעק לקיטש רעשביה ַא רימ רַאפ טגיל'ס ןעוו

 ןגרָאז עניימ עלַא רעביא ךיא זָאל לסיש ןיא
 ..ןיּפ ןטסערג םעד ןָא ךיא סעגרַאפ ףָאלש ןיימ ןיא ןוא
 ןגרָאמ ןוא --- סיוא ךיז טור ןוא וצ-טסייב ,רַאה ןיימ ,ריא ךיוא
 ,"ןייז ןיוש ערעדנַא ןַא רָאג ןצנַאגניא טלעװ יד ןיוש טעוו
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 עי גָא לָא ט נ ַא

 טייקכעלקריוו ןוא םולח

 ,עייניצלוד ענייש ,םולח רעכעלרעדנואוו ,ָא

 !דלעה רעכעלקילגמוא ןייד ריד זיא יירטעג ףיט יו

 ןעיירפרעד םיא טסלָאז וד זַא ,טרַאוװ ןוא ריד ןיא טביולג רע

 ..טלעוװ יד ןרענעשרַאפ טיײקכעלרעה ןייד טימ ןוא

 רעטיר רעקיטעמוא רעד טָאה טלכיימשעגוצ ןוא
 :דײר עקידתמא ןוא עכַאפנייא סָאשטנַאס ףַא
 רעטיצ ןקיטכירפיוא םעד טליפרעד ייז ןיא טָאה רע
 ,דיירפ רעקידנגָאמ ןוא טייקשידרע רעשירפ ןופ

 ,ןעגנַאלרַאפ עשידרע ,עקידעכָאװ ןבָאה'ס ןוא
 ..טכעוװשרַאפ רעצ ןכיוה ןוא ץלָאטש ןשירעטיר םעד
 !ןעגנַאפעג ןייז קיביײא טסעװ ,עכעלטעג טייקנייש ,ָא
 .טכענק רעד ריד בילוצ טינ ליוו ךיז ןקיניײּפ לייוו

 ןרַאנ ןזָאלעג ךיז רעדיוו טָאה טָאכיקדןָאד ןוא
 ,ןייג ןזָאלעג ךיז רעטייוו ןגעוו עדליוו ףַא
 ,ןרַאפעג ןיא ןבעל סָאד טלעטשעגנייא קידנעטש יו
 .ןיילַא טסואוועג טינ ןיוש רע טָאה --- סָאװ בילוצ רָאנ
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 רַאּפ יד

 -- טרעלקרַאפ ןרעדנַאו ןגעו רעביא רעדיוו ןוא

 .דרעפ ןייז ףַא רעטיר רעד ,לזייא ןייז ףֵא רעניד רעד

 -- .זיה ַא יצ ,ץַאלַאּפ ַא -- ןיסעצנירּפ ַא יצ ,טסניד ַא

 .סױרַא ןרעדעי וצ תמא רעד טנייש ןדיישרַאפ

 ,ןייוו לגָאל ןיא --- רעד ןוא ,ןעמיורט ןיא טסיירט ןייז טכוז רעד
 .ןייז טינ ייז ןענָאק ןטייווצ םעד ןָא רענייא רָאנ

 :רָאּפ עכעלרעדנואוו יד ,ןעמאזוצ ןרעדנַאוו ייז

 .רָאװו ןטימ םולח רעד ,רעניד ןטימ רעטיר רעד

 רָאי-יײנ םוצ

 ,רָאי ַא ךָאנ ןוא רָאי ַא ...!לענש יו
 ...רוד רעיינ ַא --- ןיוש ןוא
 ףיױרַא ריד וצ טקוק ןעמ
 ןגיוא יד ןיא תונמחר ןוא גנוטכַא טימ
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 ,ףיוא ךיז ריד רַאפ טביוה ןעמ
 יוג ןטלַא ןַא רַאפ אּפּפ בר טגעלפ'ס יוװ)
 (...ןבעגוצּפָא דובכ םיא ,ןלעטשפיוא ךיז
 ,טייגרַאפ ױזַא טָא ןוא
 ,טייהרעטכירעגמוא רָאג
 ...ןבעל ַא

 גנַאלרַאפ ןיימ

 ּפָארַא ןוז יד ןיוש ךיז טזָאל רעקירעדינ ץלַא |
 ;ּפָאק ןדימ ןוא ןטלגָאװרַאפ ןיימ ףַא

 ;ןבױט יד קירוצ טסענ ןיא ןיוש ןעילפ סע
 --- ןבױא ןופ ןָא ךיז טדניצ ןרעטש ַא

 .טכַאנ יד ןָא טמוק טירט עטלייאעג טימ ןוא

 טכַארט ריא ןופ ךשוח ןיא

 ,ןגרָאברַאפ
 ,ןגרָאמ רעד ןעניישפיוא רעדיוװ טעו

 ,סױרַא ןוז יד טעװ רעדיוװ ןוא
 ,זיוה ןיימ ןופ לקניוו ןדעי ןענײשַאב טעװ ןוא

 ,ריט ןיימ ייב לדמעז ןדעי ןטכײלַאב טעװ ןוא
 ,רימ ךיז טלָאװ ןלעוו ,יוא ? ךיא ןוא

 ,רעייש רעלופ ַא ץילב ַא ןופ יו ױזַא

 רעייפ ןעמַאלפ טימ קעװַא ךיא לָאז

 .טכַאנ רעד ןיא

 ןעגנַאז ןביז ןופ עדַאלַאב יד

 ןעגנַאז ןביז
 ,ןגעוו ןבעל ןסקַאװעגסיױא ןענעז
 .ןעגנַאז ןביז ,ןעגנַאז ןביז

 ,געט עקידרעמוז יד ייז רעביא ןענעז

 .ןעגנַאגעגכרוד סערַאמכ עקידרעמוז יד טימ

 .ןעגנַאגעגכרוד

 ;ןגָארטעצ ךעלעגיופ ןבָאה גנַאז ןייא

 ;ןגָאלשעגנייא לנָאה ַא טָאה ןטייווצ םעד ןוא

 ;ןטירד םעד טָאה ןכָארבעצ טניוו רעקרַאטש ַא ןוא
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 ...ריפ עקירעביא יד ןוא

 ריפ עקירעביא יד ןוא
 ...ןטישעצ ןײלַא ךיז ןלעװ ייז זיב ןטרַאװ

 רימ ןיא טבעוועגסיוא טעמוא רעסיורג רעד טָאה

 ןעגנַאז ןביז ןופ גנַאזעג םעד

 .ןעגנַאז ןביז

 תורוש

 ןעגנַאגרַאפ רימ רעביא ןענעז סָאװ ,געט עלַא יד

 ,קירוצ ןרעקמוא ןלעוו טינ ךיא טלָאװ

 ,קילג םענעדלָאגניג ןופ געט טינ

 .ןעגנַאזעג ענרעבליז ןוא ייוו ןופ ןטנװָא טינ

 טלעק יד ,רימ ךיז טכוד ןיוש ליפ ךיא ...דימ זיא ץרַאה ןיימ

 ,טלעצעג ןעמערָא ןיימ םורַא טניוװ ןופ ...טייז םענעי ןופ

 ,ןבעװ וצ רימ ןיא ןָא ךיז טביוה עניד ַא שינעקנעב ַא

 ,העש רעטמיטשַאבמוא ןַא ןופ ךליהּפָא ןַא

 ,ָאד ןופ ןוא ןטרָאד ןופ ןצענערג יד ףַא ץעגרע-ואוו

 ,ןבעל ןופ שיור רעביא ןביוהרעד זיא סָאװ ,ַאזַא העש ַא

 ,טכַאװ ןוא ךיז טלגילפ ןויער רעד רָאנ ןעוו

 ,טכַאנ רעד ןיא ןלַאפ ןרעטש --- ןרעטש ןוא

 ןענַא ןופ ןוא ןפיירג ןופ העש יד זיא ןטלעז יו

 ,ליפעג ןוא ןויער ןופ העש טעכעלרעדנואוו יד

 ןענַאװש עקידנעקנעב יו ערעטיול רעטרעוו ןעוו

 ,ליטש רעד ןיא ןעיצ ןגערב עטייוו ןופ ריד וצ

 ןענָאיגעל ןופ טירט ןיא העש יד טנירעצ לענש רָאנ
 ,ףױרַא ךיז ןביוה סָאװ ,ביוטש ןלייז יד ןיא ןוא
 ןענָאפ יד ןופ בוט-םוי ןיא ,ןטיימורט ןופ ןלַאש ןיא
 ,ףיולעג ןיא ןלַאפ סָאװ יד ןופ יירשעג-ייוו םעד ןיא ןוא

 !ןטרַאװ טינ ןוא ןעקנעד טינ ,טנייה ןופ קַאה יד טגנעה --- ָאד

 ..טמיוצעג טנייה רעד טרעוװ ןגרָאמ םעד בילוצ --- טרָאד ןוא

 ,רעטרַאנעג גנונעפָאה ןיא טייגרַאפ רוד ַא ךָאנ ןוא

 ,טמיורטרעד טינ רעדיו םולח סנשטנעמ םעד טביילב'ס ןוא

 ..ןטייוװ יד ןפושיכ סע :ןָא-טייג געיעג רעד רָאנ
 ,גנַאג ןייז ןיא טעּפמיא םעיינ טימ ,רוד רעדעי ןוא
 ,ןטייצ עטלַארוא יד זיב ,רענעגנַאגרַאפ רעד יו םוא טמוק
 .קנַאדעג םעד ןוא טסיופ ןופ ןקיביײא ןיא ףמַאק ןיא
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 ןלַארָאק ןוא ךעלמילב ןעלכיימש ןביוטש יד ךרוד רָאנ

 -- ,טלעו רעד ןופ סרעטומ ,ךעלדיימ עקידעכַאל יד

 ןלַארטש יו ױזַא ףיוא-טליּפש דיירפ יד -- ענעגרָאברַאפ ַא --- ןוא

 .דלעפ ןטשטנעבעג םעד ןיא ןרעסַאו עקידעפש ךרוד

 טעמוא םעד סיוא ןעגניז ןעלדיפ זיולב שיורעג ןיא ןוא

 ,ןייוועג ןכעלטרעצ טימ טיילפ ַא ךרוד ךיז טסייר'ס ןוא

 ןעמוק ןלעװ סָאװ יד ןוא ָאד ןענעז סָאװ יד ףַא
 ..ןייג וצ געוו ןבלעז םעד ,ןריפ וצ טיירטש ןבלעז םעד

 8 = בָא 6 6 סאו 0 : - = א ', :

 ןגייטש יד ךיז ןכערבעצ לָאמ קיצנייא- אפ הלב א
 --- ,טרעטשעצ טנעווהסיפת יד טכירעגמוא ןרעוו'ס ןוא
 ,ןגייווש ןופ העש עסיורג יד ףיוא-טייג זדנוא רעביא ןעוו
 .דרע רעד טימ גנוטפעהַאב --- בױהנָא רעד זיא סָאװ ,ףוס רעד
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 יקצָאטסָאלַאיב .י .ב



 יקצָאטסָאלַאיב .י

 ןאיּפמוּפ ןיא ,1803 .,ינוי ןט19 סעד ורָאבענ -- יקבַאטסַאלַאיב ,י .ב

 ןקורר וצ ןבייחטננַא .19012 ןיא עקיומעא ןיא ןטמוקעג .זיירק רענוואק

 .1916 רָאי ןיא -- רעדיל



 ןעמַאטש ענעגייא יד ןופ דיל סָאד

 ןעמַאמ ןוא ןטַאט ןיימ ןופ דיל ַא טציא גניז ךיא
 ,למיג ןופ ןוא תיב ןופ ,ףלא ןופ
 ,למיה רעקיטכרָאפ רעד --- לטעטש ןרעבירַא
 ,רעטנוצ ױזַא טנערבעצ זיא ןוז יד ואוו ,טרָאד ןוא
 ...רעטנורַא םיכאלמ סמהרבַא ןענעז טרָאד
 ,רעטיצ טינ ,ךיז קערש טינ ןוא ,דניק ןיימ ,קיאור ייז
 -- ,רעטיה רעקיבייא ןייד ,רעטוג רעד ךאלמ רעד
 .ןעמַאטש ןופ ןוגינ רעד

 ןעמי ערעטצניפ ,ןצענערג ערעטצניפ ךרוד
 .ןרָאי ענעסירעצ ךרוד קעװַא טמיווש דניק ַא
 .ןרָאלרַאפ סנקלָאװ ןיא ךיז טָאה לדנרעטש ַא
 ןלַאנגיס ןפרַאװ ךעלרעייפ יד :ךיא קנעדעג
 ןלַאװ עקיטכַאנ יד ףַא םיוש םנופ טכיל סָאד
 ,ןגיוא יד ןגָארט סע ,ןטניוו יד ןסייר סע
 ,ןגיולפעג עװַאּפ ַא זיא םי ןרעבירַא ---
 .ןעמַאטש יד ןופ ילפ ןיא

 -- ןעמס עקיאילג ךרוד ,רעייפ ךרוד ןוא טולב ךרוד
 ,רוביגה ןושמש ןופ ןלייז ךיז ןעלקַאװ סע
 ,רעבירג רעביא גנירּפש ךיא ,ןטנורג ענעטלָאּפשעצ
 .רעדיל ןוא ןענָאפ טימ ,ןסַאג ךרוד ןוא טעטש ךרוד
 ,רעדירב עטקינײּפעג ןעיירש סע :ךיא רעהרעד
 ,םיא ןָאקרעד ןוא רעהרעד ךיא ,טולב ןיימ ןופ לוק סָאד
 --- ,םימיה תירחאב היהו וצ גנַאג ןיא
 ןעמַאטש יד רַאפ ףמַאק ןיא

 ,ןעמַאזוצ ןדעי טימ ןוא ,טוג ןעמעלַא טימ
 .ןטיוה ײלרעלַא טימ ,עצרַאװש טימ ,עניורב טימ
 ,ןטיוט ןיא טלקיוורַאפ ,םדא וד ,ייז טשטנעבעג
 ,ןקוצרַאפ םוצ ןייצ טימ היח ַא ,ךיד עז ךיא

 ...ןקור ןייד ןופ לעפ יד ןיוש טסייר וד ןוא ,טָא רָאנ

 ,הליפת ןוא גנונרעל ןיא עטַאט רעד :ךיא קנעדעג
 -- הליחמ ןכוז וצ ,גנובעגרַאפ ןכוז וצ
 .ןעמַאטש ײלרעלַא רַאפ

 ,ןעמַאמ ןוא ןטַאט וצ ,המוא ןיימ וצ דיל ַא
 .ןהעש עלעקנוט ןיא רַאּפשנָא רעד
 ,ןעָאלב ןיא למיה ןקיטכַאניײב ןכיוה ןיא
 ,ןרעטש עקילָאצמוא ןופ ןייש ןיא
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 עיג ָאלָא טנַא

 ןרעמ-ןרעּפכורפ ןופ הכרב יד ךָאנ טילג טרָאד
 ןכָאי ךרוד ןוא ןייּפ ךרוד ןצרַאה םוצ ךיז טיצ'ס ןוא
 -- ןוחטב רעדנילב ןוא רעסיורג ,רעקילייה רעד
 ןעמַאטש ענעגייא יד ןופ דיל סָאד

 סעקסַאמ יד ןופ ץנַאט רעד

 -- טנַאה ןיא עברָאס א טימ !זדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא

 .רעמורק רעד עקשיפ

 : געט ערעווש
 ןבעל סָאד זיא רעטיב
 ןליּפשרַאפ ךיז סעקסַאמ טימ ױזַא טוג
 ןּפעלקרַאפ ךיז תואּפ ןוא דרעב טימ ןוא

 ! יעה ןוא יעה
 ,רעלטעב רעמורק ,לצנעט ַא יג

 ;רערט ןייד טימ ,למַאטש ןייד טימ
 ,הלכ יד גנערב ןוא ברָאה םעד ּפעלש
 -- עֹלַא םינתוחמ ןטרַאוװ'ס
 .רעש ןיא ךיז ןעיירד סעקסַאמ

 ייֹוזַא טָא ,ּפָאה---ּפָאה

 .יוא ןוא יוא ,ןדיי ןצנַאט

 -- .ןעמַאלפ ןיא הרות רפס ַא טימ זדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא

 .שמש רעד השמ

 .געט ערעווש
 .ןבעל סָאד זיא רעטיב
 ןליּפשרַאפ ךיז סעקסַאמ טימ ױזַא טוג
 ןבעוװש המיב םורַא הרות טימ ןוא

 ! יעה ןוא יעה
 ,שמש רעטלַא ,"שודק, עשז ץנַאט
 ;טָאג ןגעק הרות טימ ץנַאט
 ,רענייא --- רעניײא -- רענייא זיא טָאג
 ,רענייק ךָאד זיא ןבילבעג זַא
 .טָאטש עצנַאג יד זיא בורח

 ,ױזַא טא ,שודק---שודק

 .יֹוא ןוא יוא ,ןדיי ןצנַאט

 --- ,רעטכעט ןוא ןגָאװ ַא טימ זדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא
 ,רעקיכלימ רעד היבט

 ,געט ערעווש

 ןבעל סָאד זיא רעטיב

 ,ןליפשרַאפ ךיז סעקסַאמ טימ ױזַא טוג

 .ןבעגוצסיוא עקניזימ יד לזמ טימ ןוא
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 ! יעה ןוא יעה
 ,היבט רעטוג ,עלָאּפ ןייד ביוה
 ;שטייב יד לַאנק ,רעמע םעד גָארט
 ,ןכָארבעצ סקַא עטצעל ןייד זיא
 ןוחטב טימ סע טכיררַאפ ,םענ
 .שטײט ַא טימ ,קוסּפ ַא טימ

 ױזַא טָא ,ןטכָאלפעג טנעה

 .יוא ןוא יוא ,ןדיי ןצנַאט

 ,ןדלַאה םורַא קירטש ַא טימ זדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא

 .טרעקעל שריחה רעטסוש רעד

 ,געט ערעווש

 ;ןבעל סָאד ויא רעטיב

 ןליּפשרַאֿפ ךיז סעקסַאמ טימ ױזַא סוג

 ןבעװש הילת ַא ףַא עװטַארד ןוא לָאנ טימ ןוא

 !יעה ןוא יעה

 ,רעסערג:רעסעב ץלַא דָאר יד טכַאמ

 .עלַא ןופ ץנַאט םעד רימ ןצנַאט

 ,עילוק יד טגנירּפש ,רעמע רעד טצנַאט

 -- ,הלכ רעד טימ הרות יד טבעווש

 ,הלואג יד טצנַאט קירטש ףַא ןוא

 ,ױזַא טָא ןוא ױזַא טָא
 ,וא ןוא יוא ,ןדיי ןצנַאט

 "גייוש עיצנָאב;

 ,ןגָאט ןופ העש ןיא ,ןיגַאב ,לָאמַא ןעזרעד ךיד בָאה ךיא

 ןבעל רעזדנוא ןופ זה ןיא טכַארבעג ךיד טָאה שובייל קחצי ןעוו

 ,ןגיטשעג גָאט םעיינ ןופ שיור טימ ,גנוי ןַאד ןעוועג ןיב ךיא

 .ןגיושעג טסָאה ןוא -- ןײרַא ליטש טסיב ,רענעגיובעג ,וד רָאנ

 ןבעגרַאפ רעקינעטרעטנוא ךָאד טגיל ןגייווש ןיא -- :טגירקעג ךיא בָאה |

 ..ןגָאלש ךימ וט ,ַאנ :ןייא ךיז טגייב עציײלּפ ַא

 ןטָאשרַאפ שֵא טימ ,רעקיטשכורב יוװ ,געט ןלַאפ'ס ןעוו ,טציא רָאנ

 -- .בורק ןָא ןוא לאוג ןָא ,רעטעקַאנ ַא טגָאי טילָאּפ ןוא

 ,ןטָאש-טנווָא יו וצ ךיז טקור ןגייווש ןייד ,טריּפשרעד ךיא בָאה

 ,בורח טרעוו --- טלעוו ַא ךָאנ ןוא טלעוו ַא

 ,רעטייש ןקידברעמ ףַא טמוטשרַאפ יירשעגסיוא רעטצעל רעד

 .רעטייוו ,רעטייוו ץלַא טכיירג ןוא ,םורַא ךימ טלגניר רעבָא ןגייווש ןייד

 -- גיוצעג ,טגיוועג ךיז טָאה לָאשגָאװ רעד ןופ לגניצ סָאד
 :ןרעטש רעכיוה ןייז טנָאמעג טָאה'ס ןוא ,רעװעשטידרַאב רעד ךיוא ױזַא
 ?ןרעװ טקיליטרַאפ לארשי ףרַאד ? סָאװ זיא ,טינ זַא ןוא ! יאכז ולוכ --
 ..ןגיואוועג ץלַא טָאה גָאװ ןוא -- ?קלָאפ ןייד וצ וטסָאה סָאװ
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 יי

 ןעמערב עקידנרערט ,עָארג יד טזיּפשעג ךיז ןבָאה סע
 ..!ןעמענ לָאז ףוס ַא :טניײװעגטימ בָאה ,ץרַאה ןגנוי טימ ,ךיא ןוא
 ןטסעמ וצ טינ ןגעװ וצ טינ ,גָאװ ןָא ןיײֹרַא וטסיב ָאד רָאנ
 ,ןגיושעג טסָאה ןוא -- ,דניז עדמערפ טינ ,ענעגייא טינ
 ;ןגיּפשרַאפ -- שטנעמ ןופ ,טשטייבעג לֹוע ןופ ,רעטקינײּפרַאפ
 ןדמערפ-קינייב ַאזַא םינּפ ַא טימ רָאנ ,האנש ןָא ןוא האנק ןָא
 -- ,בעגרַאפ וצ טייקטיירג טינ -- סעצײלּפ יד ףֵא הענכה טימ ןוא
 ןבעל רעזדנוא ןופ טסַאל יד -- ןטסַאל ןגָארט וצ טיירג רָאנ

 ןעלגילפ טימ טכָאפעג שינרעטצניפ טָאה ויוה ןיא :ךיז ךיא ןָאמרעד
 ןטרַאװ טינ רעמ ליו טלעװ יד -- :המלש 'ר טפור רעטצניפ רעד ןיא ןוא
 ןעלגירעצ .ןענעפעעצ טציא עלַא ןעלמיה יד לעװ ךיא
 ,ןטרַאּפשעגניײא ןופ ףור רעד --- !ןייז לָאז תבש
 :ןפורעגטימ קיריג בָאה ,טייז סהמלש ייב דניק ַא ,ךיא ןוא
 ןפוג עטּפמורשעגניא טימ ךעלעדיי ,ריא ,ךעלהמשנ ענעריורפרַאפ ---
 ןסיוא רָאג ריא טייז ךָאװ רָאנ ,לתבש ַא ,עלעקנופ ַא טכוז ריא
 .ןדליש ןופ רָאנ טמולח ריא ,רָאג ךעלמערק יד וצ ךיז טסייר ריא
 ןסירד ןופ רענעבירטעג ,ןײרַא וטסיב ָאד רָאנ
 ןדלימ ,ןטכַארטרַאפ ַאזַא לוק טימ ןָאטעג גָאז ַא טסָאה ןוא
 :ןרעהרעד טנעקעג םיוק ןבָאה רימ --- רימ עלַא זַא
 ףרעטש עטשרע יד ןיוש ןטכייל סע .,ךָאװ-טוג ,ןדיי --

 ןטלַאטשעג יד ןדניוש סע ,ךיז ןסייר ןגעוו יד
 ןדנואוו יד טימ חישמ ,ןעגנונָאמ יד טימ רענָאמ יד
 ןדנוברַאפ ךיד ןייד םורַא קירטש טימ ,רעביא טסביילב ןיילַא וד רָאנ
 ןכָאי ךרוד גנַאג ןיא דלודעג ,ףוג ןייד ןיא ןגייווש טימ
 'ןוחטב רעקיזלעפ ,הענכה ,שינעגייווש םוק
 ,ןסקַאװ תובצמ ,ךיז ןרעמ םירבק יד ! גייווש עיצנָאב ,םוק
 ןסקַא ןופ ּפירקס רעקיטנװָא ךיז טרעה סע ,טיצ ןורָא ןַא
 ,ןגייוש ןפיט ןיא --- יײז ךיוא ,םישודק ןופ דלעפ םוצ רימ ןעייג סָאד
 ןגייטש ןיא ףיוא ךיז טבייה סָאװ ,תורוד ןופ לוק סָאד --- ,ייז רעביא רָאנ
 -- .רעכעד ,ןציּפש רעבירַא ;ןשטנעמ ,ןטױלּפ רעבירַא
 ..רעכעה ךָאנ טינ בא, -- ,רעכעה ,ןעלמיה יד וצ ץלַא טגייטש ןוא

 ענליוו

 ןרָאי ןופ שינעפיט ןופ רימ וצ טמוק ,ענליוו ,ןעמָאנ ןייד
 .טלַאטשעג ןייד ןופ ,טמיורטעג ריד ןופ טייוו בָאה ךיא ןעוו
 ,טלַא טסיב סייו ךיא ,םערָא טסיב סייוו ךיא
 .ןורָא טינ ,גנַאגרעטנוא טינ --- רימ וטסגנערב עמַאמ ַא יוװ רָאנ
 ןרָאבעג ןיימ ןופ גָאט רָאנ

 -- .ןעמורב ןקידעילַאװכ ןיא ,טציא ןיימ ןופ ןסַאג יד ,טָאטש יד
 ,םיוצ ַא ייב ךיז רַאש ךיא ,טכוד רימ ,ךָאק ןטימ ןיא
 ,םיוב םלוע תיב ,עטיל ןיא םייה ַא
 .ןעמונעצ ךיז תכורּפ ַא יװ טָאה סָאװ ,דנַארלמיה ַא
 ןעמוקעג ריד ןופ זדנוא וצ זיא סָאװ ,סורג ןדעי טימ
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 -- ,העש יד ךיז ןטייב'ס ואוו ,טקַארט ַא ייב לטעטש ַא
 !םולש םכילע ! םולש -- .טייג חרוא ןַא

 !םולח רעכעלרעדנואוו ,ָא ? ןענַאװ ןופ
 ןעיורג ןיא ךיז ןקוט ןגיוא יד ,דרָאב יד טעלג עדייז רעד
 ןואג םנופ להוא םעד ןעזעג ,ןעוועג זיא חרוא רעד --

 -- .ןטכיש ףַא טכיש ַא ,ייווצ ןוא סנייא ,סעדנעגעל
 .סעצײלּפ ענייז ףַא קַאז ַא טימ ןואג רענליוו רעד
 ,סעצייל יב דרעפ טעשזדנָאלברַאפ טריפ ןואג רענליוו רעד ---
 ןטכידעג --- ןרעטצניפ ַא דלַאװ ַא ןיא ןואג רענליוו רעד ---
 .ןטכירוצּפָא תולג ןגעוו ףַא קעװַא זיא ןואג רעד ---

 -- ,ןשטיײב ןופ שטשיװס ךיז טרעה'ס ואוו ,טקַארט ַא ייב לטעטש ַא
 ןסקַא ערעוװש ףַא קעװַא ךיז רעדער ןעלקייק סע
 ,ןסקַאװעגסיױא ןיוש --- ךעלקינייא יד ,טיױט ןיוש זיא עדייז רעד
 -- ,ןשטייד עצנַאג יװ ,םורַא טייג גרַאװגנוי סָאװ ,טצכערק עבָאב יד
 ןשטייט עיינ רָאנ ,עטלצרָאװרַאפ-טלַא רעטרעוװו יד

 :ןעגנַאגעגפיוא ןעמָאנ ַא עלעטעטש ןיא זיא רעדיוו ןוא
 :ץילב ןופ טייקידינש רעד טימ ןעמוקעג
 ,ץירק ַא טיג ןצרַאה ןיא ןוא ! עקשריה ,לשריה --
 ןעגנַאגעג שרַאמ ַא ןיא ןעמ זיא ענליוו ןיא --- ! לייצרעד ,לייצרעד ---
 ןעגנַאהעג ןטרעקעל ןעמ טָאה ענליוו ןיא

 -- .ןגױא יד טימ ןרעה רעדניק יד ,ךיז ןעדוס סעטַאט יד
 ,ןעיַאלָאקינ ןגעק ןעייג ןעגנוי רענליוו יד
 !ןעיײרפַאב טלעוװו יד ףרַאד ןעמ זַא ,ןגָאז רעטסוש-רעדיינש יד --
 .ןעגיובעגנייא ןטױלּפ רעבירַא ,עשיווטיל ךעלטעטש רעבירַא
 ,ןגיובנגער ַא טײרּפשעצ ךיז טָאה

 ןרָאי עיינ ןעמיוש סע ,רענעצלַאזעג םי רעד טשיור סע
 -- .,טלַאטשעג ףַא ןטיבעג ךיז טָאה טלַאטשעג
 ,טלַא טסיב סייוו ךיא ,םערָא טסיב סייוו ךיא
 ,ןורָא טינ ,גנַאגרעטנוא טינ רימ וטסגנערב עמַאמ ַא יוװ רָאנ
 ! ןרָאבעג ןיימ ןופ גָאט רָאנ

 טירטס ירעשט ףַא זיוה סָאד

 זה ַא ָאד זיא טירטס ירעשט ףַא
 רענייק טינ טרָאד ןיוש טניואוו סע ,זיוה ןיא
 ,ןעגנורּפשעצ זייוונטעלעקס --- טנעװ יד
 .רענייב יד יװ ,ןעשטרַאטס רעטערב ןוא
 ןגיוא-עמלעב ןקוק רעטצנעפ ןופ
 -- ןברַאש רעליוה ַא ךַאד ןפַא ןוא
 ,ןגיוצעגסיוא טײקטלַא טגיל םורַא
 -- ,ןברַאטש םוצ זיא טּפשמרַאפ זיוה סָאד
 ןעגנוזעג לָאמַא ןעמ טָאה ָאד רָאנ
 ,ןעגנַאזעג עשידלעפנעזָאר יד

 ,טָאטש ןופ קע םייב טירטס ירעשט טגיל
 .טנעגעג רעטלַא ןופ טײקנזָאלרַאפ
 -- ןשטנעמ טימ שטנעמ טָאה רעבָא לָאמַא
 .טנגעגַאב ָאד ךיז יוב ןטשרע ןיא
 ,רעדירב עניימ --- ןשטנעמ ןשיווצ ןוא
 ;ןדָאלַאב גנונעפָאה טימ ,קעז טימ
 --: רעדימרַאה ןקישַאר ןופ ךָאק ןיא
 ,?ןדָאב ןטיוט, םעד ָאד ןטָארטַאב
 ןשטנעב ךיז טליוו'ס ןוא ,לעווש םייב ייטש ךיא
 ןרענָאיּפ ענעי ןופ רוּפש םעד
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 ,דנַאל םענעדלָאג ןיא טירטס ירעשט טגיל
 ! ןסקַאװעג ָאד זיא דלָאג ןייק טינ ,ָא
 ןרָאי עברַאה ךרוד --- טיונ עברַאה רָאנ
 ןסקַאלש ןיא דלעפ יװ ,ָאד טָאה טפיירעג
 ,ןסירעצ ץרַאה טימ ,טײקמַאזנייא ןיא
 :ןענישַאמ ייב ןעמ טָאה ןעגנוזעג
 ,ןסילפ ןרערט ,ןצירק רענייצ ואוו ---
 ןעניפעג ךימ וטסנעק ןטרָאד רָאנ
 ,ןרָאצ רעקידסוטוטַאל ,טעָאּפ
 ,ןזייא ףַא רערט ןייד ץלַא ךָאנ טדיז סע

 ,רוד רעצנַאג ַא ,ּפערט ףַא קוק ךיא
 --- ,עשרַאװ ןוא קָאטסילַאיב ,ענליוו ןופ
 לגילפ ףַא יו ןוא ,זיא ןעגנַאגעג
 ,ןשרַאמ עקידנעיירש ןיא קעװַא
 .ןעמוקעג ךיז וצ םעדכָאנ דלַאב רָאנ
 ןעמַאמ ךָאנ טקנעבעג ,דניק ךָאנ טקנעבעג
 ןעמושז ןקידלדָאנ םעד ןיא ןוא
 !ןעמַאלפ ןיא טלעוו ַא ןופ טמולחעג
 ,לגיר-רעוװַאשז ףַא ריט ךיז טגיוו סע
 ! ןרָאי עטלַא ןופ םיורט ךיז טגיוו'ס יו

 !ריט עטצעל ,ָא ! טירטס ירעשט .ָא
 ,רעדירב עניימ ןופ זה סָאד עז ךיא
 ןגעקטנַא שינעפיט ןופ טמוק סע
 ! רעדיל טימ רענענורטנַא ,טעָאּפ
 ןכָאי ןופ ןייּפ ךרוד ,ןייּפ ןופ געט ךרוד
 ,ןגיוא עקידנעמַאלפ ןופ ילג ןיא
 .ןכָארבעגכרוד עװַאל יו ,דיל טָאה
 ,ןגיובעג דרע'רד וצ ךיז טָאה זיוה רָאנ
 --- ןגעוו עלָאמש ייב ליוה ןבילבעג
 ! ןעגנַאגעגפיוא זיא סניימ ןבעל ואוו

 טירטס וװָאלדול

 ,דרעב טימ ןדיי ןוא ךעלצלעּפ ןיא ןדיי
 !רעדירב ןוא רעטסעװש -- עקיכייב סענעדיי
 ,דרע עקיכָאװ -- טירטס ווָאלדול ףַא ךיא יג
 .רעדיל עטרעטייוורעד ,עדמערפ עניימ טימ

 ,קַאּפ טימ ןוא קַאה טימ ןעמוקעג טייז ריא
 ,זומת ןקינוז ןיא עטציוושרַאפ סנרעטש
 ,קַאז ַא ףַא ךייא ייב ןצעז ךיז רימָאל
 ,סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ןופ דייר יד ןרעה

 --- טיורק טימ ךעלגרעב ןוא לּפע טימ ןענוט
 ! ןדירַאי ןופ סַאג --- ךעלעגעוו ןוא ןרופ
 ,טיורב ןייד יו טסָארּפ ,ענעסקָאוװרַאפ רעטרעוו
 ןדיי עשידרע עקיבולג ,עקיביוטש

 ,זיוה קידרעלעק ןיא ,טירטס טיפ יצ ,ָארנָאמ

 ,עסייוו ףַא ןשיט ףַא בוט-םוי ַא ךָאנ טכייל

 ,זיולק ןקיטנעוו-ריפ ןיא ןיגַאב ןיא ןוא

 .השעמ רעשיבָאב רעד ןופ ףוס םעד ריא טרעה

 ,דרעב טימ ןדיי עשירַאדנעגעל ,ָא

 !רעדירב ןוא רעטסעוװש ,עקשטיטלַא סענעדיי

 ,דרע רעשיקרָאי וינ ףַא םוא ךיז ךיא ּפעלש

 .רעדיל עטרעטייוורעד ,עדמערפ עניימ טימ

 רעוויר טסיא םייב ןעיורפ יירד

 ,ּפערט עמערָא ,עקיבױטש ייב ןעיורפ יירד
 .ּפעק ףַא ךעלכיט טימ ,רעכייב יד ףַא טנעה טימ

 ,גָאלּפ ןיא עטקירדעגנעמַאזוצ --- תונכש יירד
 .גָאט םענעפָא ןופ ,רעוויר טסיא ןופ טייוו טינ

 -- .ךוש ןופ ןוא ,דיילק ןופ ןוא ,דניק ןופ ענייא טדער

 .ךולפ ַא טרעטסילפ יז ןוא -- ןַאמ ןופ עטייווצ יד
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 -- ,טנייוו יז ןוא ,טגייווש יז ןוא ,טדער יז ,עטירד יד

 ,טנייטשרַאפ ןרָאװעג זיא טכַאש ַא ןיא ןוז ריא

 ,קרָאי וינ ןטזױלבטנַא ןופ קע ןיא --- ןעיורפ יירד

 .גרָאז ןטעקַאנ טימ ,רעצרעה עטעקַאנ טימ

 ,טכיל ןלעקנוט ןיא טנפע ערעדעי ןוא

 .טכיזעגךרערט ריא -- גנוטסיירט טימ ,יורטוצ טימ

 ,קילב ריא ןיא טגָארט ערעדעי ךָאד -- ןעמַאזוצ

 יקירוצ ןטייוו ,םענעגייא ןופ ןײשּפָא ןַא

 ,םַארש ַא יװ ױזַא רעדעי ייב ךיז טברַאק'ס ןוא

 .םַאטש םענעגייא ןופ רעטשטיינקעצ קילבנָא רעד

 ,םיונ ןוא רעיורט ןיא ןפרָאװרַאפ --- ןעיורפ יירד

 .טיױט ןיא טרעטסעוושעג ,קילגמוא ןיא טרעטסעוװשרַאפ

 ,ביורד ןיא לגיופ טצנַאט ,טנלע רעד טגיל םורַא

 בױט עטעשזדנָאלברַאפ ןוא ,ביוש ןופ רעטילּפש ַא

 ,ףיש ַא טמיווש --- ךייט ןפַא ,ךייט רעד טייג ייברעד

 .ףיט רעד ןופ סױרַא טגָאלש ,יירשעג יװ ,םיוש ַא

 ,ליומ ןטנפעעצ ןוא ,ליוא טימ ענייא טמיווש

 ,ליורג ןקיכױר טימ ןוא ,ליוק טימ עטייווצ ַא

 ,ךס ַא ןשטנעמ טימ ,סנעמיוק טימ --- עטירד ַא

 .ךַאילש ןשידנעל-טייוו ַא טימ ךיז טימ טריפ יז

 ,טנַאּפשעג שיטעטסעיַאמ --- קירב ַא ןביוא ןוא

 ,דנַאל ַא וצ דנַאל ןופ טריפ יז ךיוא : ךיז טכַאד'ס ןוא

 ,טנעװ עמערָא ייב ,רעדינ רעד ןיא ָאד ןוא

 .טנענעג קילגמוא ןיא טָאה יורפ ַא וצ יורפ ַא

 ,דנואוו ַא וצ דנואוו ןוא ,ןבעל ַא וצ ןבעל ַא

 .דנוב רעקיאָאדטינ-קילײה ַא ךיז טקעלּפטנַא

 ,םָארטש רעביא ,קירב רעביא געװ ַא ךיז טקעלּפטנַא

 ,םוהת ןופ ךיז סױרַא טסייר ,םיוש ַא יו ,יירשעג

 ,םי ןופ ךעלעדנעּפש יירד -- תונכש יירד ,ןעיורפ יירד

 -- .םַאטש ןרעדנוזַאב ןופ טמַאטש ערעדעי סָאװ

 ,טנייו יז ,עטירד יד -- ,עטייווצ יד ,ענייא טגייווש

 ! טנייארַאפ סָאװ ,ןָאפ ַא יװ ,ןייּפ ךיז טנפעעצ

 רעגנוה

 ,רעטלומ ַא ןיא יוװ ,ליומ ןקירעגנוה ןיא

 ,טיורב ןופ גנַאזעג רעטרעייזעג ףיוא טייג

 -- .ןליטש רעגנוה ןייז סיוועג ףרַאד רעקירעגנוה רעד

 ,רעטלוש ןייז דרע'רד וצ טּפעלש סָאװ ,טיונ יד זיא'ס רָאנ
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 ןליפנָא טינ יז ןעק ןעמ ןוא טרעכעלעצ
 ,זָארג םלוע-תיב -- ּפָאק ַא טגָארט ןוא רעזָאלמייה טייג
 ,זָאנ עטלױפעגּפָא ןייז סיוארָאפ טגָארט רעלטעב רעד
 -- ,טױר ןופ ןָאפ ַא ,סייוו ןופ ןָאפ ַא טמוק סע זַא ןוא
 ! טיורב ןופ ןָאפ ַא ןיא טלדנַאוורַאפ יז רַאפ ץלַא טרעוו

 ,טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו ריפ --- ,רעגנוה רעד םוא טכירק ריפ עלַא ףַא
 --- טיױק ןוא טייקטלמישרַאפ ,טײקנלַאפעג ןיא ,לַאפּפָא ןיא
 ! טיורב :ןעקַאװק ,ךיז טכוד ,סעבַאשז וליפַא
 ,םַאטש רעצנַאג רעד ךיז טעשטרָאק סע ,געט ןעייוו סע
 ,םס רעסייה ַא טפירט עטפרַאשעגנָא סנעמוג ןופ
 ,ץעג רעיינ ַא ףיוא ךיז טביוה'ס רָאנ ,רעטעג ןלַאפ סע
 ,ץל רעקידלגניצ ַא טיורב לבעל ַא טגָארט סע
 סנ רעד ןעשעג לָאז סע טרַאװ טרעביושעצ ,יירשעגסיוא ןיא ,קלָאפ'ס ןוא
 ! תמ רעד דרע'רד ןופ לָאז ןייטשפיוא ןוא

 ! טיורב ,יײז טשטנעבעג ! דלעפ-רעקַא ,ייז טשטנעבעג
 ! טוב סָאװ ךיוא רעגנוה ַא ָאד זיא'ס -- דרע יד טנָאמ סע
 ןענכ ןטייוו ןופ ,דמַאז ךרוד ,ּפמוז ךרוד
 ןַאװַארַאק רערעוװש רעד רעהַא זיא ןעגנַאגרעד
 ןַאב רעקידרוביג ןיא ןיוש ןגָאי סָאװ ,רימ ןוא
 --  .ַאלּפָארע ןַא ןיא סנקלָאװ יד וצ ןעילפ ןוא
 ,טיור ןופ ןָאפ ןוא סייוו ןופ ןָאפ רעזדנוא טימ ןייז ָאד טעװ סָאװ
 ! טיורב ןופ ןָאפ יד ץלַא ךָאנ טיײװ ןענָאפ עלַא רעביא זַא

 ,ךיה רעילב ןיא טיורב לבעל רָאנ ,הנבל טינ ,טכייל הנבל
 ! ךיוא ךיז טיירד רעגנוה רעד --- יירדעג ןקיביײא ןיא דרע יד
 ,לירג ַא טפייפ'ס רָאנ ,טיילפ טינ -- טילפ ףַא טליּפש רעגנוה רעד
 ,לימ ַא ןופ ןעלגילפ ןענעז סָאד -- ?טילפ ךאלמ, ַא

 ,ץייר רעטשרע רעד -- טולב ןייז ןיא ןוא ,טייג רעטבילעג
 !ץייו ןופ םעט ,ןרָאק ןופ םעט --- רענייצ ןשיװצ רָאנ

 ? גנַאזעג ןיימ ןייגפיוא טציא לָאז ןעמעוו רַאפ .ןַאמערָא ,ַא

 ! גנַאג ןייד טיורב ןסיב וצ ןייּפ ךרוד --- ריד רַאפ טינ ביוא

 ,טיורב ןופ ץרַאװש ןיא ןייא ךיז קוק'כ ןעוו ,טפערט'ס .,רָאנ

 ,טיוט סָאװ ףיוא רעגנוה ַא טייג ןשינעפיט ןופ -- עז'כ ןוא

 ,בלַאק ַא םורַא ץנַאט ַא .לָאמַא יו ,רעגנוה ןטימ ןוא

 ,בלַאז ןוא טייקיליײה טימ ןוא ,ןטרעצעגסיוא ןברַאש סימ

 ,דרע'רד וצ ברַאג רערעל יו ,טרָאװ סָאד טלַאפ ןַאד

 .דרעווש ַא ןופ ןטינשרַאפ ןָאפ יו

 געט עקיאורמוא
 ("רעדירב ענוימ ןטעָאּפ , עמעַאּפ רעד ןופ טנעמגַארפ)

 ןףטכענרעיא ןוא ,ןטכענ ,טנייה ,געט עקיאורמוא
 .שימעג רעשינומה ,שינעלקַאװ ,זיורבפיוא
 ,ןטכערעגמוא ןוא ןטכערעג טימ טּפעלש ןומה
 ! שינרעטצניפ רעטייוו ןופ ץילב גנולצולּפ ,ןגָאט ןופ העש ןיא
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 ,ןטנעמעלע ןופ ףמַאק ,ןברוח ,דרע ןופ ןרעטיצ

 -- .רָאװ רעטשרע ןופ טרובעג ,שינעלגנַאר ,טכיולפיוא

 ,ןןטנערבעצ םעד והות ןיא ,לָאמַא יו ןוא

 .רוד רעטוואורּפעגסױא רעזדנוא רעדיוו גנורּפשרוא םעד ךרוד טבעל

 ,ןפַאלעג עקיגנירּפש ןיא ,שינרעטצניפ

 .טרָא ןטצעל ןופ םיוצ םייב ןומה ןופ ךורבפיוא

 ,ןפַאשַאב ןופ קיגַארט ןיא ,יירשעגסיוא ןופ געט ןיא

 ! טרָאװ ןופ טייקיטכיל ןיא ,טייקיטשרע ןיא ,טעָאּפ ,וד ,םוק

 !ןטיױה עלַא ןופ גנוקינייר ! גנונָאמ ,דנַאטשפיוא

 .תוא ןדעי ןיא ןוז ןוא גנַאלק ןופ גנורעטייה

 ןטיױט עלַא ךרוד גנַאג ןיא ,טעָאּפ ,וד םוק

 -- ןטײרפַאב דיל טימ ,ןטרעטיילעג דיל טימ

 ! סָאַאכ ןופ ןכירקוצסיױרַא

 טָאטש יד טרעװ רעליטש

 ןסַאג יד ףַא ךיז ּפָארַא טזָאל לּפענ זַא

 -- םי םעד ןופ ,ןָאסדָאה םעד ןופ ,ןעלמיה יד ןופ

 ןסַאר עלַא ןופ טָאטש יד ,קרָאי וינ טרעוו רעליטש

 .םַאלּפ ַא ךױר רעטנוא ךיז טליטש ,ךיז טקיטש סע יװ

 ,ןעגנַאגעג גערב וצ גערב .רענעלק ןרעוו סוינעווע

 ;רָאװ ןיא דליב-רעדנואוו ַא ףיוא טבעווש ךָאד ןוא -- טנָאנ

 ןעגנַאלרַאפ יו ,טכיל"ןוז ןיא ןעזעג טינ ,ןכַאז

 .רָאלק ןרעוו ןוא ךיז ןעיצעצ ,ףיוא ןעייטש

 ןסקַאװ ךעלמיוב ,עז -- ּפֶא ןטערט ןציּפש-םערוט

 ףעזעג בוש ףַא יו שיטסַאטנַאפ ןוא קיטסָארפ

 -- ןעלסקַא ףַא עלעביטש ַא ףױא ךיז טביױוה טָא ןוא

 .ןעוועג יװ ךָאנ ץלַא זיא טייקשימייה עטייוו

 ,ןלַאנגיס עקיּפמוד --- ןפור ,ןפיש ןפור

 ןַארַאפ קערש זיא טייוו --- ,רעטייוו ,קילגמוא זיא טייוו

 ,ןלַאפעגמוא גנולצולּפ זיא גָאט ,קיאור זיא ָאד

 ףַאּפש רעד טרעוו רעליק ןוא דָאר יד טרעוו רעליטש

 ןסַאלעג .זייווקיצנייא ןעיטש .,ןעייג ןשטנעמ

 .םַאצ ַא יװ ןטייז עדייב ןופ טיה טייקיורג

 ןסַאג יד ףַא ךיז ּפָארַא טזָאל לּפענ ַא זַא

 .םי םעד ןופ ,ןָאסדָאה םעד ןופ ,ןעלמיה יד ןופ

-- 439 -- 



 רערעדנַאװ

 ע י ג ָא לָא ט נ ַא

 ,ןירג ןטפַאהרעביױצ ַא ןיא ןטכיולעגפיוא טָאה לָאט רעד
 ,לַאטש רעטלַא ןופ טנעװ ףַא טײקידלָאג עטַאמ ַא .טכַאנרַאפ
 ,לַאואװ ןכעליורג ךרוד ,טכיזעג טיור ַא ,ןוז יד
 ןיד ןוא ליק ןוא ,גרַאבךזלעפ םעד ןופ טָאה טקילבעג
 ,ןיילַא ןייטש ףַא .לַארטש רעטמיוצעג טָאה טלקניפעג
 ,לָאמַאטימ ןוא .טקוקעג ןוא ןסעזעג ךיא ןיב
 :לָאט ןיא טניישעגפיוא סעכעלרעדנואוו סעּפע טָאה

 ,ןייג ןיא טלעטשעצ דךיז ןבָאה רעמייב הנחמ ַא
 ,ייר רעקיטכיזכרוד ןיא ,טייקידנור ןיא
 ? יז ןענעז רעוו ,ענעעזעג-טינ יד :ףַאג ךיא
 ,טייוו ןופ רָאג רשפא יצ ,גרַאב ןופ רערעדנַאו הדע ןַא

 ,טייצ רעטמיטשַאב ןיא ןעור ןוא עקיטכרָאפ ןעיצ סָאװ
 ,גָאלּפ יא ,דיירפ יא ןעזעג -- ןעװעג ָאד ךָאד ןיב ךיא
 .גָאט ןצנַאג םעד ךרוד הנחמ יד ןעזעג טינ רָאנ

 ;לֹוק ןָא טדער סָאװ ,טײקטעיַאטרַאפ עקילייה ַא :קוק ךיא
 ;גרַאב ןכיוה ןופ קילב ןטצעל טּפַאכ ,קידנעײגרַאפ ,ןוז יד
 ,קרַאק ףיוא קַאז טימ געװ ןלָאמש ףַא טערט סָאװ ,שטנעמ רָאנ
 ,לָאט םנופ רעדנואוו טינ טעז ןוא ּפָאק ןייז טגיוב רע
 ןייב רעביא טעיָאװ סָאװ ,לַאטש ייב טנוה ךיוא ױזַא
 .יז ןוא רע ןַא -- זײּפש ןכוז סָאװ .,ייווצ ןביוט ןוא
 יה טינ ןופ הנחמ יװ ,ןָאטרַאפ ,טינ ןענעז יז
 ןייטש ןבילבעג קירעביוצ ןוא זיא ןעמוקעג
 ,םוטש ןוא ילגנעקנופ ןיא ,ןייש םענירג ןיא
 --- םורַא ןקיבױטש םעד ןופ טצינערגעגּפָא ךיז
 .טכירק ןטָאש ַא ,טכַאנ ןיוש טרעוו דלַאב ,קוק ַא טיג ,ָא
 טכיל ןטפַאהרעבױצ טימ רערעדנַאװ ןוא ,גרַאב ןכיוה ןופ
 -- ,געט עיינ וצ ,לָאט רעדנַא ןַא וצ ןעיצ ןלעוװו ייז
 .געוו ןיא ךיוא ךיז זָאל ןוא טנַאה ןיא גייווצ ַא םענ שטָאכ

 ןינעסעי יעגרעס וצ דיל א

 !ןַאגילוכ :ןפורעג ךיז ןוא ,ןטלָאשעג ךיז טסָאה
 ,ןילַא ךיז ףַא ןוא הנבל רעד ףַא ןגיּפשעג
 ;ןייב ַא טנוה ַא יװ ,ןגָארטעגמוא טפַאשקנעב טסָאה
 ,סַאג ןופ יורפ ַא יו ,טלטרעצעג וטסָאה דיל ןוא
 ,סַאה ןדנילב ןגָארטעג וטסָאה ,די םעד ,רימ ףַא סייוו ךיא
 -- .ַאּפש ןופ דרעפ יװ ,ןסירעג ךיז ןבעל ןופ דליוו טסָאה
 ,טיױר םעדָאפ ַא טבעוועגנייא וטסָאה ןוגינ ןייד ןיא רָאנ
 ,טױט ןטימ ןבעל סָאד טדניברַאפ ןוא ,טרעטיצ סָאװ

 ,טױלּפ סנדייז ןייד טייוו ןוא ,רימ ןופ טייוו עװקסָאמ זיא'ס
 ,סיר ןקידמערוטש ןיא טמירקעגסיוא ,םלצ ןייד דמערפ ןוא
 ןובַאט ןשיפרָאד ןופ ףַאלעג סָאד טינ רעה ךיא
 ,ייַבש ןיא ענערָאלרַאפ ,עלעמַאמ ןייד רימ זיא טנעָאנ רָאנ
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 יינש

 עי ג ָא לָא ט גַא

 .ןושוש ןטעטַאלרַאפ-טלַא ןיא טעילוטרַאפ
 ,ייווצ ףַא ענעסירעצ ,וד יװ ,ענעטלָאּפשעצ געט ןיא
 ,דלַאװג ןטצעל ןיא ,טנַאה ןיא סוכ טימ ךיד ךיא עזרעד
 .טלַאפ סָאװ ,ףוג ןופ ןייוועג סָאד ךיא רעהרעד

 .טלַאטשעג רעלעקנוט טימ ירעיוב טמוק ,טרַאה זיא קרָאירוינ
 ;סולפ רעקידנשיור ַא -- םָארטשךשטנעמ טגָאי ייברַאפ
 ,טנירעצ טייקנגייא ןיימ --- ײלרעלַא ןטיוה ןופ קסַאילב ןיא
 ;ךוז ןוא םוא עשזדנָאלב ךיא -- גנַאגרעקלעפ ןופ שיור ןיא
 ,סורג ןיימ ,טעָאּפ ,ריד וצ ,ךוב ןייד ףיוא ןפע ךיא יו רָאנ
 ,טנירגעצ עװעּפָארק יוװ ,ירב ַא רימ קיכעטש טפַאשקנעב טיג
 דיי רעד ,ךיא ,ענדָאמ ןוא ,קילב סעמַאמ טמוק ,קירב טמוק
 .דיל ןשירעוּפ ,ןטייוו ןייד טימ ךיז ןייוועצ

 טפַאשביל טימ -- ן'אנהכ עסעּפ

 ,סייוו זיא יינש ןוא ,יינש ַא טנייה זיא'ס
 ,ןיד ןוא קידרעטַאלפ עביל ןיימ ריד וצ ףיוא טייג
 ,דנעלב רעכעלרעדנואוו ןגעוו עלַא רעבירַא
 --- ,טדניוש רעטילפ ַא ,טדניצ רעטילפ ַא
 -- ,טניו רעפיטש ןיא ץנַאט-רעטילפ ַא
 ,טנענעג ריד וצ ךימ טָאה יינש טינ
 .ןיב ןוא ןעוועג ןיב ךיא

 ,העש רעדנַא ןַא ןיא ,דרעצרַאוװש ףַא

 -- ,ןירג ןוא דלָאג טרעטַאלפעג לעװש ןייד םורַא זָארג טָאה
 7 -- דנעלב ןקידתובחר ,ןקידנגרָאמירפ ןיא ןוא
 -- ,טדניוװשרַאפ ױט ַא ,טדניצ ךיז יט ַא
 ,טניוו ןדלימ םוצ זָארג ךיז טגיוב סע
 -- ,טנענעג ריד וצ ךימ טָאה ילב טינ
 .ןיב ןוא ןעוועג ןיב ךיא

 ,גָאט ַא סייוו'כ רָאנ ,טנייה זיא יינש ַא
 ןיּפש רעטצעל טָאה טגָאיעג ,םייה ןָא ,םיוב רעביא ןעוו
 --- ,דנעלב ןקידנקלעװ-קיטסברַאה ןליוה םעד ןיא ןוא
 -- ,טדניװשרַאפ טַאלב ַא ,טדניצ ךיז טַאלב ַא
 ,טניוו ןעיור ןיא ץנַאט-רעטעלב ַא
 -- ,טנענעג ריד וצ ךימ טָאה ןייּפ טינ
 ןיב ןוא ןעוועג ןיב ךיא

 ,סײװ זיא יינש ןוא ,יינש זיא טנייה רָאנ
 .ןיד ןוא קידרעטַאלפ עביל ןיימ ריד וצ ףיוא טייג
 ,דנעלב ןקידענוז קיטסָארפ ןופ ליּפש ןיא יינש ףרַאװ
 -- .,טדניוש רעטילפ ַא ,טדניצ רעטילפ ַא
 ,טניו רעד זדנוא רַאפ ךעלדנרעטש טפרַאװ
 -- ,טנעה יד ךיז קיאיינש ןעיצ סע
 -- ,טנענעג ריד וצ בָאה ךיא --- סייוו ךיא
 .ןיב ןוא ןעוועג ןיב ךיא

-- 441 - 



 ול; ע י ג ָא ל ָא ט נ

 ,.יירפ טייטש דלַאװ רעד

 ןגױצעגנײרַא דלַאװ ןיא זדנוא טָאה טסברַאה רעד
 ןעמעטנַאזירכ עפייר ,עדליוו ןופ ךורעג
 ,ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטינ ,ערעייט ,ָא
 ,ןגיוא עלופ ,עליטש יד ןיא ןקוק לעװ
 .ןעמערב עטכַאװעגפיוא ענייד ןשוק ןוא

 ןגייווש ןוא ,ךיוה ןוא ,ליוה ןעייטש רעמייב יד
 .רעטעלב ףַא טגנירּפש ןוא סינ טביילק עקרעוועוו יד
 ,רעטעבעגסיוא עקשזעטס ףַא ,ערעייט .ָא
 --- ןגייווצ יו ,ענייד טנעה יד רימ וצ סיוא קערטש
 ...רעטעּפש ןטייוו ףַא טייקכעלטרעצ ביילק

 !ןעמַאטש עצלָאטש ןופ גנַאזעג ,יירפ טייטש דלַאװ רעד
 .ןפָא ןוא טקעדעגּפָא זיא טנָאזירָאה רעד
 -- ןפָאלעצ קידרעטיצ ןענעז רעטעלב יד
 ,ןעמַאלפ ןענעז ןבילבעג זדנוא ןיא ףיט רָאנ
 .ןפָאה ןופ דיל ןוא ,טייקליטש ןופ דיל ןוא

 גראב רעד

 ץהנח ןיימ

 -- ןגיושעג ןוא ,טקוקעג בָאה ךיא רָאנ ,ןגיטשעג ץיּפשיגרַאב םוצ ןענעז רימ
 ,ןרָאװ עטרעקַאעצ עניימ ןיא ןענירג ןקיבײא ןופ סענסָאס ךרוד
 ןגיו ןוא ,ןלָאט יד ןגיל טרָאד ןגיל ,ןָא :ןזיוועג רימ טסָאה וד
 .ןרָאק ןטנקירטעצ ,ןטרַאדרַאפ .ןעניגַאב םעיינ ןיא ןעניילּפ יד

 ,רעדילג יו ,ןזלעפ יד ןשטרַאטס טרָאד ,ןטייוו עקידנור ,עקידנַאר יד
 ; תמא רעטעקַאנ ןוא ,רעָארג ןוא ןטָאש רעקיטכיל ןוא ,רעטכייל ןוא
 ,רעדימ לרעױוּפ וד ,ךיז ּפעלש ,םענ ןטייצ עקילָאמַא ןופ דנַאל יו
 ,סע םענ ,לדנרעק ַא וטסניפעג .ןטָאברַאפ וצניהַא זיא ןייג סָאװ

 ןברַאפ יד ןופ ליּפש םניא ,דניק ןיימ ,ןענערב ןקיביײא ןופ םולח ַא
 --- ןכייה עשירָאזוליא-טייוו ןופ ,ןברַאפ עקיטכיל ןופ גנונּפָאה ַא
 ןברַאטש םייב ךיא לעװ רשפא .,סייוו רעוו .ןענענעג וצ ףױרַא טסיב וד ןוא
 ...ןכיירגרעד וצניהַא זיא'ס ןעוו ךיוא ...ןברַא וצ ןעמוקעג טסיב וד ןוא

 לַאטש יד

 ,דלעפ ןטימ ןיא לַאטש ַא טייטש
 -- ,וק ַא לַאטש ןיא ןוא
 ! ומ --
 המ :ןסע יז ליוו
 ,ומ :ןעקנירט יז ליוו
 ,ומ :לבלעק יז ליוו
 הומ --- רָאנ ,ךַאז רעדנַא ןייק טינ
 וק ַא לַאטש ןיא טייטש

-- 442 -- 



 עי ג ָא לָא ט נַא

 ,ךַאד ַא למעדיוב סָאד טָאה | ,למעדיוב ַא לַאטש יד טָאה
 :טסענ ַא ייב לגיופ ַא טציז -- בױט ַא ךיױה רעד ןיא טעקרָאװ
 ! ףיצ --- ! רוק -
 !ףיצ :ןצפיז יז ליװ ,רוק :ןפָאלש יז ליוו
 ! ףיצ :ןענייוו יז ליוו ,רוק :ןייטשפיוא יז ליו
 ! ףיצ :ןעגניז יז ליוו ,רוק : ןעילפ יז ליוו
 ! ףיצ --- רָאנ ,ךַאז רעדנַא ןייק טינ --- ,רוק --- רָאנ ,ךַאז רעדנַא ןייק טינ
 המ ןוא ,רוק ןוא ,ףיצ הומ :ןטנוא ןוא ,רוק ןביוא
 ,וק ןוא ביוט ,לגיופ ,וק ןוא ביוט ןוא לַאטש

 ,דלעפ ןטימ ןיא טכַאנ יד טמוק
 ,טכַאנ ןטימ ןיא לַאטש יד טייטש
 ,וצ ןוא טכַאמרַאפ טייטש
 ! ףיצ :ךיז טקעװ לגיופ סָאד ןוא
 ! רוק : טעקרָאװ יז ביוט יד ןוא
 --- ,וק עסיורג יד ,וק יד ןוא
 .ומ ןוא ,ומ ןוא ,ומ קיביײא

 וה-וא ףרָאד םעד ןופ השעמ יד

 ,וק עקיצנייא יד ,וק עסייוו יד
 והוא ףרָאד ןעמערָא ןופ ,ןטייוו ןופ
 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא טעליוקעג ןעמ טָאה
 .טכַאמעג הדועס עכעליירפ ַאזַא ךָאנרעד
 ,גנול ןוא רעבעל ןטימ -- שיילפ טימ ךיז טלייטעג
 ,גנוצ עכעלטיור ריא ןטינשעצ טמעטַאב
 ,ןסעגעג ,ןעקנורטעג ,ןעקנורטעג ןעמ טָאה
 --- ןסעגרַאפ טינ ףרָאד ןיא חרוא םעד ןָא ןוא
 ,וק עצנַאג יד ןסעגעגפיוא
 .ומ ריא טינ רָאנ

 ,ואוו ןיוש טסייוו ריא --- ןפָארטעג ךיז טָאה'ס ןוא
 והא ףרָאד ןמערָא ןיא ןטייוו ןיא
 ,לָאט םניא סױרַא זיא שטייב רעד טימ ןַאי
 -- לוק שיאיק ַא טגָארט טניו רעד ,רע טרעהרעד
 וצ ךיז ןגיױוא יד טכַאמ -- טנױטש ןוא רע טרעה

 ! וק יד זיא ָאטינ זַא ,ומ ןייז ַאד ןַאק יו
 ןַאי לכעטסַאּפ ,ָא ןַאי לכעטסַאּפ ,ָא
 ןַארַאפ רעדנואוו ןוא םיסנ ליפ ןענעז סע
 ,וק עצנַאג יד ןסעגעגפיוא טָאה ןעמ
 ,ומ ריא טינ רָאנ

 ,ןלדול ךיז טגיוו ,ךיז טלקָאש עלעגנַאז ַא
 !וה-וא ןיא ןַאּפ רעקשטיטלַא רעד ךיוא ױזַא
 | ,ןיהואוו ייז סייוו רעוו ,ןפָאלרַאפ ןרָאי יד
 ? ןיז םייב ךיא ןיב יצ ,ריא טרעה יצ ,רעדניק ,רָאנ
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 עי גָא לַא ט נַא

 ומ רעשיאיק ַא ךיז טגָארט עלעכייט ןופ
 !ופט ַא -- ? םידש יצ ,סיוא טײּפש ןקז רעד
 ןַאּפ רעקשטיטלַא ,ָא ,ןַאּפ רעקשטיטלַא .ָא
 -- ןַארַאפ םידש ןייק ןענעז סע ,ךיז קערש טינ
 ,וק עצנַאג יד ןסעגעגפיוא טָאה ןעמ

 ,ומ ריא טינ רָאנ

 -- ואװ ןיוש ךָאד טסייוו ריא ,עבָאב יד ןוא דניק סָאד

 והוא ףרָאד ןמערָא ןיא ,ןטייוו ןיא

 ,לונק ַא טלקיו ןוא טעשטּפעש יז ,עבָאב יד

 ,לומ םענעפָא ןַא טימ טרעה לקינייא סָאד

 !ושז"ױשז :ךיז טעב יז ןוא ביוש ןיא טּפַאלק גילפ ַא

 .ומרדמ ןוא ומדומ :עדייב ייז ןרעהרעד

 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא -- :טלייצרעד עבָאב יד

 . ,טכַאמעג הדועס עכעליירפ ַא ןעמ טָאה

 וק עצנַאג יד ןסעגעגפיוא טָאה ןעמ

 .ומ ריא טינ רָאנ

 ןַאסוה ובֵא

 ,ָאד ךָאנ זיא רע ,ןעוועג זיא רע ,ָאד ךָאנ זיא רע ,ןעוועג זיא רע

 -- .ַאּפש ןטימ ןיא ,גָאט ןטימ ןיא ןַארַאפ רע זיא דנַאל ןדעי ןיא

 -- .ָארג ןופ דמעה ַא ,ץרַאװש ןופ דמעה ַא : העש ןטימ ןיא ,גָאט ןטימ ןיא

 ! ןַאסוה ובַא

 ,ןײרַא ור ןייד ןיא ,ןלזג,ייג

 ! ןַאסוה ובַא

 ,טקעלּפטנַא דוס ןייד זיא'ס ,ןלזג ,יײג

 .טכַאמרַאפ זיא קיביײא ףַא לייה ןייד ,ךורּפש-ףושיכ ןייד רעמ ןיוש ָאטינ

 ,טקערטש ךיז טנַאה ןוא ,ףיוא טצילב לַאשזניק ןיש ןכערפ טימ גיוא ןופ טצירּפש רע

 ."?טכַאנ ןייא ןוא טנזיױט, ןופ לוק ַא .ךולפ עזייב רעװַאג טימ טניר'ס ןוא

 -- .ָאד ךָאנ זיא רע ,ןעוועג זיא רע ,ָאד ךָאנ זיא רע ,ןעוועג זיא רע

 ןַאמ רעטיקעג רעד זיא זייל שטָאכ ןַאװַארַאק רעד גנַאל זיא טױט שטָאכ

 -- ,ָאלט ערעװש ַא -- סַאג ןטימ ןיא -- .ילב ןופ דרָאב ַא ,טױר ןופ דרָאב ַא

 !ןַאסוה ובַא !ןַאסוה ובַא

 ןַאמערָא וד ,ןייגוצ םוק ,ָא ,לייה רעצרַאװש ןייד ןיא ,ןלזג ,ייג

 -- .טומ ןטסָארּפ טימ .,ייוצ רעטרעוו טימ .ןייטשי-רבק ןייד זיא עמאזעס

 ןַאד יו ,טציא ַאבַאב ילַא םוק ,ליה-טעקַאנ -- עקסַאמ יד טסייר רע

 ,טולב ןופ לייה יד זדנוא רַאפ קעלּפטנַא .ןייַצ יד ןופ רעסעמ ַא טּפעלש ןוא

 -- ,טייוו ןיא ,טנַאנ ןיא ,ַאד טסיב וד ךיוא

 ןַאּפש ןייד טײרּפשרַאפ ,ץענ ןייד טײרּפשרַאפ
 -- טייקיבײא ןיא טדנעלרַאפ טרעוו'ס ןוא
 ! ןַאסוה ובֵא



 ךַאברעיוא םירפא



 ךאברעיוא םירפא

 .עיבַארַאסעב ,ץלעב ןיא ,1892 ,.טְקֶא ןט23 םעד ןראבעג -- ךַאברעיױא םירפא

 סָאד -- רעריל וקורד וצ ובייהחטננָא .1019 ןיא עקירטמַא ןיא ןעמוקענ

 .רֶאי עקיבלעז



 סעצײלּפ עשירעױוּפ

 ,סעצײלּפ עשירעיוּפ טימ ,ךיא ןיב ךיוה
 ,דנע סרעמוז ןיא טיױרב ןופ טײקמערַאװ רעד טימ
 ,ןצײהַאב וצ רעטניוו ןיימ ןוז ךָאנ בָאה'כ
 ,טנעוו ריפ ענעגייא רַאפ טייקיטכיל ךָאנ בָאה'כ

 ןריושעג טימ טקינײּפעצ םיוב רעד זיא'ס

 ,טיוה ןייז ףיוא ןסייר ןגייווצ רעדייא

 ןרילָאק עטעקַאנ יד טימ רעבָא

 ,טיונק א יו ןענערב וצ ,ןוז ןיא ךיז רע טדניצ

 ,העירז ןעמענוצפיוא ןטינשעצ דרע
 --- ,טינש ןוא סַאּפ ןופ ףיוא טייג גנַאזעג ןוא
 ,ןעילב וצ ןוא ןסקַאװ וצ ןייּפ ַא זיא'ס
 ,דיל ןיא ןייגוצפיוא דיירפ ַא זיא'ס

 ברָאק ַא ןסביוא

 ןָאט יירשעג ַא שטנעמ וצ ליװ ןייבעג ןיימ ןעוו
 ,גנַאג ןייז ןיא םיא טימ ןטפעהַאב וצ ךיז
 ,ןטייב יו רעטרעוו עניימ ףיוא ךיא רעקַא
 ,גנַאזעג ןיא טרָאװ ןיימ לָאז םיא רַאפ ןייגפיוא

 ,עטזיורקעצ קידלָאג ,ןעגנַאזעגדעגנַאז
 ,שייר רעד ןיא שטשיװס ַא טימ ,דייר עקידרע
 ,עטזױלבטנַא ןוז רעד וצ ,ןליימ ףַא סעּפעטס
 .שיילפ ןפָאש יו רעמוז ךיז ןטָארב

 ,רעיוז ןוא רעטיב זיא ןייוו רעתמא
 --- ,ברָאה ַא ןוא דנואוו ַא טָאה םיוב רעקיטסביוא
 ,רעיורט ןיימ ,ןייוו ןיימ ,טיורב ןיימ --- טרָאװ
 ,ברָאק ַא ןטסביוא יװ ,דיירפ טימ ךיד גָארט ךיא

 דייר-רעטעלב

 ,רעמיײב עטסעקַאנ ,ערעטיש יד ןשיווצ

 ,ךעלביטש ענעפרָאוװעצ ןופ ןייש ךיז טּפיז

 ןעמייה ןופ טעמוא רעקיטכַאנרַאפ רעד

 .טלבירדעצ ָאד טכיל ךעלעביוטש ףַא טרעוו
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 ,ןטלַאּפש ךיז ןסקַאו ןיא סערָאק יד טסרעה

 .ןעניר סרעייז טולב וטסליפ טנעה יד ןיא

 ןטלַאטשעג ףַא טגייוצעצ טסרעוו ןיילַא וד

 .ןעניפעג וצ טכַאנ רעד ןיא טלַאטשעג ןייד

 ,רעגנע ,רעטנטָאשרַאפ ןגעוװ ןרעוו

 .,חטש רעד ךיז טסקַאװעצ ריד םורַא רָאנ

 ןעגנעהעצ ןגייווצ עטעקַאנ ףַא טסליוו

 .רעטעלב עקיאילב ענייד --- דייר ענייד
 ׂו

 ןעילב ןָא טבייה טכַאנ יד ןוא --- דייר ןעגנעה

 ,רעטעלב עטלמרומעצ ןיא טניוו ַא טימ

 רָאי-ירפ םענעסקַאוװעצ ןופ גנַאג ןיא טסרעה

 .עטדערעג טינ דניצַא זיב --- ,דייר ענייד

 סעקערטש יד וטסרעה לוקרעדיוו םעניא

 ,עירז יװ ןלַאפעג זיא טרָאװ ןייד ואוו

 ,רעקעלג יו ןעגנולקעצ ,רעטעלב יד ואוו

 .ןעילב טייקרעטיול ןייד טימ ,ץרַאה ןייד טימ

 ,טלעוו יד ךיז טלּפַאצ רעגניפ עקידרעביפ עניימ ןיא
 ,ןטָארד ןופ ץענ ַא ןיב ךיא
 ,ןסלוּפ טנזיוט ןופ סלֹוּפ ַא
 ,ףַאלעג סטלעוו ןופ ףַארגָאמסיעס ַא
 ,ןוז יד רימ ןיא ףיוא טייג דנַאל-חרזמ ןיא
 ,ןוז יד רימ ןיא טייגרַאפ דנַאל-ברעמ ןיא
 ,ןעגנוטסעפ עניימ טמערוטש ָאקָארַאמ
 ,רעדלעפ עקידהאובת עניימ בורח טכַאמ ןַאגַארוא ןַא
 ,ןעמַאלפ ןיא ךיא ייגרַאפ טירטס-םורב ףַא
 ,טנורג ןייז וצ ךימ טּפעלש ןָאסדָאה רעצרַאװש רעד
 ,הדירמ ןופ רעייפ ןיא ךיא דניצ טלעוו יד
 ,עטקידנואוועצ ,עטעקַאנ ןטסורב טימ
 ,עקימַאלפ ןטסיופ ,עקירעגנוה ןגיוא טימ
 --- ,ךיא ייג ןטלעוו עטַאז ףַא
 ,טלעוו יד ךיז טלּפַאצ רעגניפ עקידרעביפ עניימ ןיא
 .תעגושמ רעטצניפ ַא --- ריא ןיא ךיא ןוא
 ,עטרעכיוררַאפ רעמינּפ ןוא עקיבױטש ןריּפַאּפ
 ,רעצרעה עקידנּפַאלק --- ןענישַאמ
 ,עקידנגערפ סעציײלּפ ףַא ןעקנַאדעג ענעגרָאװרעד

-- 448 -- 



 עי ג ָא לָא ט נג ַא

  צקידימ ןגיוא ןיא ךעלמעלָאװיײט
 .ךעלעטָארד ףַא יו ןעגנירּפש רעגניפ ןוא
 ןביוא לבחמ רענעיילב רעד
 ךיוב ןקידנענערב ןיא תויתוא יד טגנילשרעד
 ,תורוש ,תורוש ןיא סיוא ייז טייּפש ןוא
 ,טַאז טינ טרעוװ ןליפעג ןופ ךלומ רעד
 ןעגנילשרַאפ ךיוא ךימ טעװ רע
 .ענעיילב תורוש ןיא ןעיײּפשסױא ןוא
 רעגניפ עניימ ןיא טלעוו יד
 .ןישַאמ-ץעז ןופ ךיוב ןקידוז ןיא ךיא ןוא
 גנולצולּפ ךיז טלעוו יד טלעטשעגּפָא טָאה
 ןעור ןביילב רעגניפ עניימ ןוא
 ,ןישַאמ-ביירש ןופ ךעלרעּפַאלק ףַא
 .עטרעווילגרַאפ ,ענעפרָאװעצ
 ,קסעד ןפַא קיאיילב טקניז ּפָאק רעד
 ,עקיכעטש ןעלגילפ טרעוו ץענ-ןטָארד יד
 ,טייקיאור רעדנילב טימ רימ ףַא ךיז ןטײרּפש סָאװ
 -- .,ךעלעקליּפש ענבירד ,עטלַאק טימ
 .ךיוב םעד ךיז ןיא טסייר ןביוא ךלומ ןוא
 ,ךיור ןעיורג ןיא סױרַא טצעז ןרָאצ ןייז
 ,םירעדעג יד םיא טפמערק רעגנוה רעד
 --- םירעוו עטיור ןכירק ןגיוא ענייז ןופ
 רעגניפ עניימ ןוא

 ,ןןישַאמ-ביירש ןופ ךעלרעּפַאלק ףַא

 .עטרעווילגרַאפ ןוא עטײרּפשעצ

 טיוט ןופ לוטש םוצ

 םוצ טנייה ייז טריפ ןעמ
 .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ
 ,ןרָאדירָאק עטסיוו ךרוד
 ןרָאי עטקַאהעגּפָא ןופ סנטָאש יד ןשלח'ס ואוו
 .געו רעטצעל רעד .ןיהַא רָאנ זיא געוו רעד
 .רעקידהסיסג ַא קוק ַא -- קירוצ
 ,טױט ןופ לוטש םוצ טנייה רעדירב ייווצ
 ,ּפמערט ןטצעל םעד טגנילשרַאפ ירעַאב יד
 טירט עקידנעלקַאװ ענייז ןיא טּפעלש סָאװ
 .רעטרענייטשרַאפ טכַאנ רעד וצ לרוג ןייז
 טָאטש יד ןײרַא טקוק רעטצנעפ ןיא
 ןגױא תעדנילב עטליוהעגסיוא טימ
 .זעוורענ זיא רעּפַאלק סעיינ רעד
 ןטונימ יד ןענעז עטלייצעג
 ,ייז ןופ סלוּפ םעד טּפַאלק רע
 .טיוט ןופ לוטש םוצ טציא ןעיײג סָאװ
 ךעלרעּפַאלק יד ףַא ןצנַאט עניימ רעגניפ יד

 .דיירפ רעטציירעגפיוא טימ ןישַאמ-ביירש ןופ ,טיױט ןופ לוטש
 ןרעדָא יד ןיא טָאה םָארטש רעד :ביירש ךיא
 ,טױט םעד יז ןסָאגעגניײרַא

 ,טרעטיצ רעניימ רבא רעדעי ןוא
 זַאטסקע ןכעלקנערק םעד קידנכיירגרעד
 טנעה יד ןיא סנבעל עקידנעלּפַאצ ןטלַאה ןופ
 .ייז ןעגנערברעטנוא ןוא
 ,טױט םעד ףַאש ךיא
 .ריּפַאּפ סָאד ןענערברַאפ תויתוא יד
 רעשירטקעלע םָארטש רעד
 .סױרַא טצירּפש רעגניפ עניימ ןופ
 ןעגנַאגעגסיױא ןענעז ייז ,ּפַאלק רעטצעל רעד
 .רעגניפ עניימ ןיא
 .טקידיילעגסיוא זיא ץרַאה סָאד
 ירעַאב רעד ףַא ךיז ּפעלש ךיא
 טירט עקידנעלקַאוװ יד ןופ ןטָאש ןיא
 .ּפמערט ןטצעל ןופ
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 ירעַאב רעד ףַא

1 

 יירשעג סָאד ןפָא ,ןסירעגפיוא זיא ץרַאה סָאד
 ,ןליוז עמורק ןופ ,עשיּפמערט ןטסורב ןופ
 ,ןליוק ןיא עטרעגלַאװעג רעמינּפ ןופ
 ,ײלרעלַא ןכַארּפש ףַא גָאלק רעטשימעגסיוא ןופ

 ןליוהרַאפ טינ טעקַאנ ָאד טייג לרוג רעד
 ,ייט ףַא ןוא עװַאק ףַא קידלמַאטש טלטעב ןוא
 יו ןיימ ץרַאה ןיא טלַאה'כ ןוא קידועמעש ןיב ךיא רָאנ
 .ןליופ רעטגָאזעג טינ ַא רימ ןיא לָאז רע

 ,טַאװַארק ןוא ןגַארק טימ ירעַאב ףַא םוק ךיא
 ,טַאהעג ץרַאה קיאור-טלגיזרַאפ ַא ךָאנ טלָאװ'כ יו
 ןרַא טינרָאג ךימ סַאג ןופ ףור רעד טלָאװ'ס יו
 ןײטשרסַאנ ףַא טירט עניימ ןופ גנַאלק םעד רעה'כ ןוא
 ,ןײלַא ץרַאה ןיימ זיא ןפָא זַא סייוו'כ ןוא
 ,ןרַאד םייב ּפמערט םייב טסורב יד זיא'ס ןּפָא יו

2 

 ןרַאד םייב ּפמערט םייב טסורב יד זיא'ס ןפָא יו
 ,דרָאב עטלָאגעג טינ ןייז זיא'ס קיכעטש ןוא זייב יו
 טרָאװ עזייב סָאד ןייז קיכעטש ,ןפָא טעװ ױזַא
 ןרַאּפשעצ ןרעיומ ןופ טנעװ יד טעװ סָאװ

 טרָאק ַא ףַא סע טליּפשרַאפ ,טַאהעג טרָאװ סָאד בָאה ךיא
 ןרַאמשָאק ערעטצניפ ןוא ךָארב ןופ טכענ ןיא
 ןראווריו עשיטָאטש ןיא טציא סע ךוז ךיא
 ,דרָאמ טימ ןוא קיטיײוװ טימ םעד רַאפ טעב ןוא

 טור ןקידנטָאש ןיא סיוא טניר ירעַאב ףַא
 טױק טימ טשימעגסיוא ןוא ,טולב לרער עטצעל סָאד
 ןרַאשז יד יו ןשטנעמ יד ָאד ןעילטרעד
 ,דוס םעד טקעלּפטנַא ןוא ןפָא זיא גנַאגרעטנוא רעד
 ,דָאר ַא ןיא ןשטנעמ טימ ךיז ןעיירד רענייטש יד
 ןרַאוטַארט יד ָאד ןגיל טעטסַארכעצ

 קירב ןרעטנוא םענופ דניק

 ,ןורָא ןפַא טסטרַאװ וד זַא געט ייווצ םערַאװ ױזַא טמעקרַאפ טָאה רעװ
 ,קירב ןרעטנוא םענופ דניק ,ָא ? טנורש םענעדליג ַא ןיא רָאה יד
 ,טנרָאװַאב ךיד טָאטש יד טָאה טױט טימ ,ערַאמכ ַא יװ טכיל ַא --- סנּפָאקעצ
 ,גיוו רעקיבײא ןַא טימ טינ רָאנ ןוז ענעשָאלרַאפ ַא טפָאלש'ס ואוו
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 ,טרעטניוװעג ןוא ,ָאד וטסָאה טסברַאהעג

 טרעשַאב ריד זיא ןרעמוז רָאנ

 רעדניק עקינוז ערעדנַא טימ

 ,דרע רעקידמַאז ,רעמערַאו ןיא

 ,רעגניפ ענייד ןעצ יד יװ ,רָאי ןעצ
 ,גנַאזעג ןָא טילברַאפ ןוא טכיילברַאפ
 ןעגניז טציא טעװ סנייד עטפלע סָאד
 .קנַאשעג ַא -- ,ןײלַא ךיד -- ,דרע רעד

 ןהעש עקנַארק

 ןטײלַאב וצ םייה רעד ןיא גנַאג ןייד
 ,טקישעג טינ זר ןייק רענייק טָאה
 ןטיײװק ענעגייא ענייד --- רָאה יד
 .קירב ןרעטנוא םענופ דניק .ָא

 ערַאד ךעלעזערג ןופ לדניירק ַא
 ,טנורג םענעבָארגעצ םעד םורַא
 םערַאװ ןוא קיטכיל זיא ןורָא ןיא
 ,טנורש רענרעדליג סעלעדיימ םעד

 (טנעמגַארפ)

 ןעהעש עקידנגייװש עניימ ןכירק לגייפ עקנַארק יוװ

 ,דרערד וצ ענעלַאפעג ,עטרעטַאמעגסיוא ןעלגילפ טימ

 ,ןעיור-ןעיורג םעד םי ןפַא ךיא קוק רעליופ ַא
 .דרעב עקידנעמיוש טימ ךיז ןגָאי סעילַאװכ ואוו
 ןצלַאזעג זיא למיה רעד ,רעכיילב טרעוו גָאט רעד
 ןצלַאװ עקידרעפעלש ןצנַאט סערַאמכ יד
 לגייא ןייא טימ היח עדנָאלב ַא --- ןוז יד
 ,לגייפ עקנַארק יד יװ ןכירק ןהעש עניימ ןוא

 טירטס דרַאשטרָא

 ,טסימ ןוא ײלעצרָאּפ ,גרַאװכורב ,גרַאװטלַא ףַא

 ,טירט עזיולב-ןוא-ליוה טימ דיירפ יד טריצַאּפש

 ,טסיזמוא בלַאה ָאד לרעסעמ ַא ףיוק ךיא זַא ןוא

 ,טימעג ןיימ וצ ליואוו ןוא טוג זיא

 ,טסורב רטעלַארּפעגפיױא ןופ יירשעג טיירב ַא
 .ּפעטס ןקידרעמוז ַא ףַא יו
 טסויב רעגנוי סנעװָאהטעב ָאד זיא טבילרַאפ
 ,ּפעט עטרילָאק ,ענעמייל ןיא

 ןיימ רעד רָאלק ןוא ָאד קיטפערק זיא טרָאװ סָאד
 ,טײטַאב ןרעטױל ַא ָאד טָאה גָאז רעד
 ןח טימ לופ ןענעז רעבייוו ןופ דייר עטסָארּפ יד
 .טיילעגנוי ףַא קוק רעייז רעקידווענח ןוא

 ,דייר ענייפ יד ןופ רעדימ ַא רעהַא םוק ךיא
 ,טריניפַאר-קיכעטש ,קיציּפש ןענעז סָאװ
 דיירפ יד רימ וצ טלַארטש סטרַאקשוּפ יד ןופ ןוא
 ,טרילָאק יז זיא דיילק סעסקיש ַא יװ סָאװ
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 םורק רעד ןופ ָאד טקוק ןוא גרַאק זיא ןוז יד

 ,דרעב עקידוװעדער ןוא עטרעביושעצ ּפעק ףַא

 םורַא עקיטכיל רעדניק ןפיול'ס רָאנ

 .דרעפ ןופ טירט רענייטש יד ףַא ןעגנילק'ס ןוא

 ןילָאװ ןֹוא עטיל ןופ --- ָאד שידיי רעד
 ,"סעש, רעבַארַאסעב ןוא דָאס ןופ
 ןיש יד טפייפ'ס ןוא ךיז טלקייקעצ שייר יד
 .סעט ןוא ףָאט ןּפַאלק סרעמַאה יד יװ ןוא

 ודוד ַא

 -- ,ןליּפש ודוד ַא ריד רַאפ לעװ ךיא ,ןבעל ןגייא
 ,וד .וד .וד
 ,ןליקרַאפ טסָארפ ןעיולב ףַא ןייש ךעלּפיז
 ,ןטָארד עצרַאװש ףַא טילגעצ ,רַאשז יו ,יינש
 ןטָאמ ענרעבליז ןביוש ףַא טדניצ
 --- ןליהרַאפ סייוו ןיא ךיז ןלעו רעמייב
 .רעגניפ עטגייווצעצ טימ סקחצידיול
 ןליּפש ודוד ַא ריד רַאפ לע ךיא ,סנגייא ןבעל
 ,רעגניי ןרָאװעג ןיב ךיא ןייּפ לפיוו
 -- ,רעיורג ןרָאװעג ןיב'כ רעיורט לפיוו
 ,וד .וד .וד

 ןביש עניימ רַאפ רעװעשטידרַאב רעד
 ,ךעלמייה ןוא ליטש טרעוו ,טסייוװרַאפ טרעוו
 ןביול ןוא ןייז לחומ וצ טניו רעד טמוק
 .ךעלמייב עטקעדעגנייא ףַא סנגייא ןבעל
 ,סענרעטמַאל-סַאג יד ףַא ךיז טניורקעצ ןייש
 ןליפ וצ טולב ןגייא סָאד ןָא ךיא בייה
 .ןרעה עניימ ןרָאי יד קירוצ ןוא
 -- ,ןליּפש ודוד ַא ריד רַאפ לעװ ךיא ,סנגייא ןבעל
 .וד .וד .וד

 עװַאּפ ענעדליג

 ,טילפ עװַאּפ ענעדליג ,ךעלמירבח .ָא
 ,ּפערט ערעזדנוא ייב רעטנורַא ךיז טזָאל יז
 ,דימ זיא עװַאּפ יד ,ןלַאפ ןעלגילפ יד
 .טּפעלשרעד זדנוא וצ ךיז טָאה יז סָאװ םַאק זַא

 .דליג-עלעדלָאג ,לרבח-עלעווַאּפ ןיימ

 : טלייצרעד עבָאב עלהשעמ ַא טָאה ריד ןופ

 ,טליּפשעג ךיז וטסָאה רעדניק עמערָא טימ

 ,טליטעצ ענייד ןרעדעפ ענעדליג יד
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 ,טיור רַאפ ןוא דלָאג רַאפ ,ענייד ןרעדעפ רַאפ
 ,ךיש ,ךעלעטנַאמ רעדניק ןבָאה טפיוקעג
 ,טױרב טימ גנירעה סעמַאמ ןוא סעטַאט רַאפ
 .טכיל ַא ,לטיינק ַא רעביטש ערעטצניפ רַאפ

 ,ליוה ןוא טעקַאנ ןבילבעג טסיב וד ןוא
 ,טפירטעג טולב ךעלדנּפָארט טָאה ןעלגילפ ןופ
 ,ליוק יו ץרַאװש ןוא טקידנואוועצ סנייד בייל סָאד
 .טפיטשעג רעדניק יד טימ וטסָאה קידיירפ רָאנ

 דלָאג ןיא רעדיוו ,עלעװַאּפ-לרבח ןיימ
 .טליהרַאפ רעדניק עמערָא רַאפ ךיז וטסָאה
 ? טלָאמַאב ליפוזַא ןרילָאק ריד טָאה רעוו
 -- ? טליגַאב ענייד ןרעדעפ יד טָאה רעוו ןוא

 ,טנירגרַאפ טָאה זָארג סָאד ןוא טליגעג טָאה ןוז יד
 ,טיור ךעלעקנופ טימ טלקנערּפשַאב טָאה ןָאמ רעד
 ,טניּפשעגסױא סייוו ןיא ךימ טָאה ילבנשרַאק רעד
 ,טױטַאב יולב ךעלעפיירטש טימ --- םולב-דלעפ יד

 םי ַא טימ דנַאל ַא ןוא ,טכַאנ ַא טימ גָאט ַא
 ,טייק וצ ןוא דניק וצ ןגָארטעג ךיז ךיא בָאה
 ,םַאק ןוא ןעלגילפ ןופ דלָאג ןיימ ןעקנעש וצ
 .טײרּפשעצ ןרילָאק עלַא טימ רעכעפ םעד

 ,ךַאד ןופ ןוא ףיוה ןופ ,לסעג ןופ ןוא סַאג ןופ
 ,ָאג-וגג זדנעג יוװ --- רעדניק עסעװרָאב יד
 :טכַאל עמ ןוא טגניז עמ ,ךעלטנעה יד ןיא טשטַאּפ עמ
 .ָאד זיא עװַאּפ יד ,עװַאּפ ענעדליג יד

 רעבָאטקָא ןיא טניוו

 ,רעבָאטקָא ןיא טניוו רעד יוװ ,טרָאװ ןייד ןטיונק ףַא סנקלָאװ יד טסיירעצ טניוו רעד

 .טַאז זיא רעמוז ןוא גנילירפ טימ .קוק ןייד טסענ ַא יװ םערַאוו זיא'ס

 ,ןבָארג טימ ןוא טינש סימ .,ןעייז טימ ןטױט ליפיזַא טבעלעגסיוא טסָאה

 .טַאלב םענעלַאפעג טימ .,םיוב טימ .טקוצרַאפ טיוט םעד טסָאה וד זַא

 ,רעניב ענייד ןיא טייצ יד זיא טברַאקעג םינּפ ןייד ןפָא זיא'ס ןוא טסדער וד

 -- ,גנַאגרַאפ-ברעמ ןיא ןעגנירטכיל יו ,דלָאג קיטסברַאה-ירפ יװ ,טפַאשגולק טימ

 יןענייועג ליפ ױזַא טנייוועגסיוא טסָאה ןענָאמ וצ זיא ןעוועג סָאװ ,ץלַא ליײיוו

 .גנַאזעג -- סנײד ןייוועג זיא טציא זַא .טלָאצַאב ןיש זיא .,טנָאמעגפיוא זיא

 ףָאלש רעד זיא ףלַאװ ַא

 .טלעװעגּפָא ךעלימ יד טָאה עמַאמ יד .גָאטרַאפ
 : הנארו-הנאצ רעד ןופ רעטרעוו יד טגָאזעגכָאנ ןוא
 -- ,דלעפ ַא ןופ חיר רעד יװ זיא ןוז ןיימ ןופ חיִר רעד
 .ןענערב סעקשעװעלָאה יד יו ענייז ןגיוא יד רָאנ

--- 453 --- 



 צי ג ַא ל ַא ט נ א

 טיורב ןטָאנקרַאפ יז טָאה טנעה עדימ טימ
 ,לסיײטש ןיא טּפַאלקעצ גנירעמיצ ןוא
 -- ,טיױנק רעד טײרּפשעג טָאה ערַאמכ עניד ַא
 .סושע ורמוא ,סבקעי טייקליטש טימ ,ןוז ,ָא

 ,טקעדרַאפ ךעלעטנעמ טימ יװ ,ןגיוא סעמַאמ רעד
 | ,סמייח-ץע --- טנעה עטעװערָאהרַאפ
 טקעמשרעד ןֹוז ריא ןופ חיר ןדמערפ םעד טָאה יז
 .טעײטרַאפ ליטש ךיז ,ןוה ַא יװ ,ןוא

 ,טלעצעג ןיא בקעי ןזיא ליטש ןסעזעג

 -- ,קוצרַאפ וצ טקיטשרָאדעג דלעפ ןיא טָאה ושע ןוא
 לעװש רעד ףַא ןטכענ רע זיא ןענַאטשעג
 ,ןקור םעד בוטש רעד וצ ןוא טלעוו רעד וצ ןגיוא יד

 ,םורק זיא ךַאד רעד ,בוטש רעזדנוא םערָא זיא'ס
 -- ,טרעכײררַאפ ּפָארַא טקוק ןואג רענליוו רעד
 ,םומ ַא טימ סרעזדנוא ןבעל ַא ,ןוז ,ָא
 ,רעכיילב יא ,רעקינוז יא טרעוו סָאװ ,גָאט ַא

 רָאה ענייז עטזיורקעג יד םולשבַא יו
 טרעטנָאלּפעגניײא ןגייווצנענעט ןשיווצ טָאה
 רָאיַאק ןקיטנייה םעד וטסָאה ױזַא
 ,בוט-םוי ַא ףַא ןעגנַאהעגפיוא טייקכיילב ןייד

 ,םַאל ַא --- וד ןוא ףָאלש רעד ריד זיא ףלָאװ ַא

 סנּפָאקעצ ןייד ייב קערש טימ טייטש עמַאמ יד

 ,םס --- םינּפ ןטמירקעצ ןייד ףַא טעז ןוא

 ןּפָארט ַא ךָאנ ןּפָארט ַא ריד ןיא טפירט סָאװ

 טצעזעג עקידנואוו ַא ןוז יד ךיז ןטכענ טָאה'ס
 -- ,ןליוק עסייה ףַא טכַאנ ַא טזָאלעג טָאה ןוא
 ? טצעל רע זיא ןוא ,גָאט רעטצעל רעד טנייה זיא'ס
 ןליוהרַאפ ףוס רעד רָאנ ,בייהנָא םעד טסייוו ורמוא יד

 ,טניר ןביוש ךרוד ןייש לרינש ַא .גָאטרַאפ
 ןסייוו ייז ןוא ןקוק ןגיוא סעמַאמ רעד
 -- ,דניק ריא טקוצרַאפ טכַאנײב ףלָאװ רעד טָאה'ס זַא
 .סושע ורמוא ,סבקעי טייקליטש טימ ,ןוז ,ָא

 טלַאפ ץכעלַאש

 ,לולא ןיא רימ רָאנ ,טציא רעבמעטּפעס ןרעו טינ טסלָאז וד קיטלעװטנייה יו
 ,םעט רעדנַא ןַא טָאה טעמוא רעד יה-ָאד ןייז טלצרָאװעגנײא ןוא
 ,עלעג רעטעלב יו רעשידיי זיא'ס ןרעה וצ קירעיורט ךָאנ ץלַא זיא
 ,םַאטש רעקידערָאיטנזױט זיא'ס יירפרעדניא לולא רפוש םעד
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 ,שרעדנַא זיא ,רעניימ ןוז ,רעמוז-ףוס

 ,זיא שרעדנַא וליפַא טסברַאה ןוא

 ,רעדנַאו ןוא רעצ ןוא קלָאפ -- לולא זיא'ס

 .סיר ַא טיג סָאװ ץרַאה -- רפוש זיא'ס

 ןלַאש רפוש םעד טרעהעג טנייה בָאה'כ
 .טיירג ןיב ךיא :טרעפטנעעג בָאה ןוא
 ןלַאפ ןעמונעג טָאה ץכעלָאש יװ
 ,דײלק עדמערפ סָאד ,עקיטלעװ סָאד

 ףוס ןזיב ןייג וצ

 ,ןפָארטעג ףור םעד ןיא תורוד בָאה'כ
 ,רָאיַאק ןרעייז גנַאג םעד ןעזעג
 ןפָאלשעג ךָאנ טסיב ,ןוז ןיימ ,וד ןוא
 ,רוד ןצנַאג ןייד טימ םענייאניא

 ,רעברַא ןיימ ,ךיד ןקעוופיוא ךיא לעװ יו
 ?ןייבעג ןייד ןיא רוד ַא טפָאלש'ס זַא
 ,רעברַאּפש רעד --- טייצ יד ךיד טָאה טביורעג
 ןייצ ענייז ןיא ךיד טלּפַאצ ןוא

 ,טױלּפ םייב טרעזייבעג ךיז טניו רעד טָאה טכַאנייב
 געז ַא יװ ןייצ טימ רעמייב יד ןסיבעג
 -- ,טױר ןוא טרעביפעצ ירפרַאפ רעד טנייה זיא'ס
 .געװ םענרעדליג ןטימ ןייג טנייה ןלעוװ רימ

 ,טרעקרַאפ סנפיוה ןיא רעטעלב ענעטָאשעצ
 ,טלעהעצ עלעג ךעלעזיּפש טימ ןזָארג יד
 טרעשַאב לרוג רעקיטכיל רעד זדנוא טנייה זיא'ס

 .טלעוו רעד ןופ ףוס ןזיב ךַאילש ןטימ ןייג וצ

 טבעוועגסיוא גרעב יד ףַא זדנוא רַאפ טָאה טסברַאה רעד
 ,לעג ןופ ןוא ןירג ןופ ןוא טיור ןופ ךיּפעט ַא
 טּפעשעגנָא טכיל טימ רעמע ןַא טָאה גָאט רעד
 .ללעװש רעד ףַא זדנוא ייב ןסָאגעצ םיא טָאה ןוא

 ,טימעג ןטליּפשעצ ןוא טנעה עקידייל טימ

 ,געמרַאפ ןליוהרַאפ ןוא טייוו ַא ןופ דייר טימ

 דיל ַא טימ לעוװש ַא רעבירַא ןענַאּפש רימ

 .געוו םענעדליג ןפַא ףוס ןזיב ןייג וצ

 ,ןייגרַאפ טעװ געוװ ןפַא טכַאנ ַא טימ גָאט ַא
 --- .קערשרעד ןופ ףוג ןייד טרעטיצ עס יװ ליפ ךיא
 ןילַא טייקליטש ןיא עדייב זדנוא זיא טרעשַאב
 .געו םענעדליג ןפַא ףוס ןזיב ןייג וצ

 ןגיוא עיולב יד טימ רימ

 יד טימ רימ
 דלעפ ןקיכעטש ןפַא טנגעגַאב ךיז ןבָאה

 ןגױטס ףַא לגייפ עקירעגנוה
 .טלעצעג ַא טכַאמעג ךיז טכַאנ רעד רעביא
 יד טימ ןוא

 ,רעבָאטקָא ןטעּפש ןיא ןעוװװעג ןיוש זיא'ס ןגיוא עיולב

 ,יורטש ןופ טינשּפָא רעד ןבילבעג ךָאנ זיא

 רעבָאה ןקיכעטש ןופ ךעלצימ עקידייל

 .יור ױזַא ,זייב ױזַא --- ,טניוו ַא ,סניוו ַא ןוא

-- 455 --- 



 ליג ָאל ָא טנַא

 ןגױא עיױלב יד טימ רימ רעבָא ,טקיטעּפשרַאפ יאדװַא לגייפ יד ןבָאה'ס
 גָאט ַא ןוא טכַאנ ַא ןביילב ָאד ןלעװ -- .,ירפ ץנַאג ןזָאלרַאפ זדנוא יז ןלעװ
 ןגױל ענעצלַאזעג ןופ ןלייצרעד ךיז ןוא ,טקיטעזעגנָא ןוז טימ ךיז זדנוא ייב טָאה ריא
 .גָאװו רעד ףַא טגנעה סָאװ ץרַאה ַא ןופ ןוא .ילפ ןקיטסברַאה םניא טשטנעבעג טציא טייז

 רעקקירוצ ןייק ָאטינ זיא זדנוא רַאפ לייוו
 ,טסברַאה ןיא דלעפ ןקיכעטש םענופ
 ,רקיע םעד ,עטסכעלנייּפ סָאד טסמענ
 .טסברַאפַאב ןוז ןופ סטיור טימ ןוא

 ןדלָארט עטרעביושעצ

 ,ןדלָארט ענרעבליז עטרעביושעצ טימ ןָא טמוק טכַאנ יד

 ,דנַאר רעלעקנוט ַא םורַא טמענ גרעב עכעלטיור יד

 ,ןדלָאג קידרעּפוק זיא רעטצנעפ םייב רָאנ םיוב ןייא

 ,טנַאּפש ןטרַאו קידרעטיצ טימ רעטצנעפ םוצ רָאנ שטנעמ ןייא

 ,עטלייצעג רָאנ ןַאּפש עכעלטע זיא גנַאג רעד רעטצנעפ םוצ

 ,טייוו יד ןליימ ןוא ןליימ ףַא רעבָא זיא רעטיצ ןייז

 ,עטלײשעגּפָא ןוא ענעגיובעצ ,טנעוו ךרוד טייג רע

 ,טיירש ןוא טרעגנוה ןבעל ואוו ,ןלייה ךרוד גנַאג יו

 ,ןקוק ןגיוא עקיכעטש יוװ בייל ןייז ףַא טליפ רע
 .רעגנוה םעד טיוה ןייז ףַא טצירּפשעצ רעייפ יו
 ןקוצרַאפ םיא ןבעל סָאד טעװ ןַאּפש עכעלטע ףַא
 .רעגנוי ַא רעטצנעפ םוצ ןעמוק ךָאנ ףרַאד רע ןוא

 ,סעגר רָאנ זיא גנַאג רעד רעטצנעפ םוצ זַא טסייוו רע
 געט עצנַאג ףַא ןעהעש ףַא םיא טײג ןוא
 ,ןגעלשעג עזייב ףַא ןוא דייר עקיטולב ףַא
 .קעד ןרעטצניפ םוצ זיב ,טנורגּפָא םוצ זיב טייג רע

 ,רעביור ַא ןופ טולב ךיז ןיא טליפרעד רע ןיײלַא
 -- ,טנעה ענעגייא ענייז ןיא טיוט ןופ רעטיצ םעד
 ,טרעביושעצ ךָאנ רעמ טציא ןענעז ןדלָארט ענרעבליז ןוא
 ,טנעו עטרעקיוהעצ יד ךָאנ רעטלײשעגּפָא ןוא

 ןענָאמ ןוא ןענייוו ןָא טבייה טולב עשירעביור סָאד
 ןַאּפש ענייז דרָאמ טימ ןסיגרַאפ לָאז שטנעמ רעד
 הנבל יד ףיוא טייג ,עמַאמ ןייז יוװ ,ךיילב רָאנ
 ףַאװש ַא ייב זדלַאה רעד יו ,געוו רעד זיא טקערטשעגסיוא ןוא

 -- ,סעגר עכעלטע זיא גנַאג רעד רעטצנעפ םוצ

 ,גנַאג ןפַא שטנעמ רעד ךרוד טייג ןבעל ַא

 ,זיא געוװ םענופ ףוס רעד -- תיח ןביש ערעטצניפ יד

 .גנַאטש ַא ףַא טיט רעד ךיז טגיוו טייז רענעי ןופ
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 ,ןכָאטשעצ ןגיוא עשיפלעוו טימ .ןיוש טכַאנ זיא'ס
 -- .,טליונקרַאפ ץרַאה סָאד ,ףוג רעד טקיניײּפרַאפ
 ןכָארקרעד ןיוש רעטצנעפ םוצ זיא שטנעמ רעד
 ,טליוהעגסיוא ןוא דנילב ,ןביוש וצ ןלַאפעגוצ ןוא

 ןענערב רעדלעפ

 .ןטיורב ןעייטש עקיביוטש .ןענערב רעדלעפ

 ,טרעצרַאפ ךיז ןגיוו ןעגנַאז עטליוהעגסיוא

 ןטיונק ןסקַאװעגסיױוא ןוא טייזרַאפ ןעמ טָאה ץייוו

 .דרע עקיטעמוא רעזדנוא ןדניצוצנָא

 .סרעטייש יװ ןרעקַאלפ ןטכַאנרַאפ ערעזדנוא

 .לעג ןוא דימ ןענעז ןטכַאנײיב ערעזדנוא

 סרעטייא עטשטיינקעצ טימ תומהב יד ןעמוק'ס

 .לעווש-רעגנוה רעזדנוא ףַא ןייּפ ןעקורמוצסיוא

 ,ןרָאק ןופ ךעלדנרעק יד סיוא ןקיּפ לגייפ
 ,בױטש רָאנ ייז ןעגנערב ןטסענ יד ןיא רעבָא
 ןרָאװעג רעקיכעטש ןעלבָאנש ערעייז ןענעז
 .ביור ךָאנ קירעגנוה ,ןשטַאּפ ןעלגילפ יד ןוא

 ןפייר טימ זדנוא ןעמונעגמורַא ןוז יד טָאה'ס
 .טמעלקרַאפ זדנוא יז טָאה ןעמַאלפ עריא ןיא ןוא
 ,ןפיילש ףַא ענעגרָאװרעד געט ערעזדנוא ןעגנעה
 ,דמעה ןליוה ןיא טקיטשרעד טכענ ערעזדנוא ךיז ןגיוו

 גרובשערּפ רעטניה

 סעקערטש ןענעז גרובשערּפ רעטניה
 -- ,טקייוװעצ ,קידעכעטש ,טעקַאנ
 -- .גרובשערּפ רעטניה עניימ רעדירב
 ,טגיילעצ טסברַאה םעניא ןעגנַאז

 ? טרעדנוה ליפיוו -- .,עניימ רעדירב
 ,ריפ-טרעדנוה-ייווצ --- ,ייווצ ןוא סנייא
 ,רעקלַא ןייק טינ ןוא בוטש ןייק טינ
 ,ריט ןייק טינ ןוא לעוװש ןייק טינ

 ,סנּפָאקוצ ךייא טגיל טסברַאה עקערטש
 ,ךַאד רעד ךייא רעביא -- ןגער
 ןטייז עדייב ןופ טריצַאּפש'ס ןוא
 ,ךַאילש-עטָאלב ןפַא האנש

 .סמענייק זיא דנַאל סָאד ?דנַאל סעמעוו
 ,ביור ןופ דנַאלנשיװצ סָאד זיא'ס
 רעניטש יד ןוא סרעכעטש יד ףַא
 ,ביורד יו שטנעמ רעד ךיז טרעגלַאװ

 ןענָאמ ןעמעוו ,ןפור ןעמעוו
 ? ָאטינ זיא גנַאלקּפָא ןייק זַא
 :ןפור סָאד זיא קיבייא רעבָא
 .הי יתארק רצמה ןמ

 ,ההמשנ רָאנ זיא גנַאזעג סָאד
 ,גנַאזעג ןייא -- שפנ ןוא ףוג |

 ןביילג תורוד -- רצמה ןמ

 .קנַאדעג רעטרעטיילעג ןוא
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 ךשוח סעקערטש ףַא :טעשעג סנ
 טלַארטשעצ טכיל קיביא ךיז טָאה
 הדע רעד ןָאטעג ןייש ַא ןוא
 .טלַאטשעג ַא סנטייוונופ טָאה

 ןלַארטש תורוד ,קיטכיל ןוא טלַא
 ,טייצ ןופ שטיינק ןדעי ןיא טסיירט
 טייקסטוג ןייז ןוא ןגייווש ןייז טימ
 .טדייל ריא סָאװרַאפ טסייװ :רע טגָאז

 זיוה ןמוטש ןיא

 טכיל טײצירָאי סָאד זיוה ןמוטש ןיא
 ,טנערב רעייפ ןכיילב ,ןמורק טימ
 טכירק ןטױט םענופ ןטָאש רעד
 .טנעו עירג ףַא טנעה עצרַאװש טימ

 טייגרַאפ טכַאנ רעטייו ןיא גנַאלק ַא
 ןיּפ רעקידרעקיוה רעטצעל ןיא
 טײטש רעטצנעפ םייב טנוה רענדולב ַא
 ןײרַא זָאל :טעיָאװ ,טעיָאװ ןוא

 גרובשערּפ רעטניה הדע יד טסייוו
 ,טדניברַאפ רוד טימ רוד -- ןדייל
 רעטייו ןעגנַאזעג ךיז ןגָארט'ס
 .טניו םענופ ןעלגילפ יד ףַא

 סעקערטש ןענעז גרובשערּפ רעטניה
 -- .,ָארג ןוא קידעכעטש ,טעקַאנ

 --- ,רעדירב עטגָאיעג ,ךייא טימ גניז'כ
 ,הי יתארק רצמה ןמ

 ט'רעצ'רַאפ טליב סָאװ טנוה רענדולב ַא

 ןייצ ענייז ןיא טכַאנ רעקיטש טימ

 טכַאמרַאפ לעוװװש ןוא ריט בָאה ךיא ןוא

 ןיילַא ןייז וצ טכיל טײצי-רָאי טימ

 טלעװ עצנַאג יד טיטש רעטצנעפ םייב
 ןירַא זָאל :טעיָאװ ,טעיִאװ ןוא
 .טלעטשעג ךיא בָאה טכיל טײצי-רָאי ןוא
 ,ןיײז וצ םעד טימ ןילַא ידכ

 ןייגרַאפ זה ןעמוטש ןיא זַא ןוא
 ,טכַאמשעגסױא ןטָאש ןוא םַאלּפ טעװ
 ןייצ ענייז ןיא טנוה רענדולב טעו
 .טכַאנ רעד ןופ רעקיטש ןטלַאה ךָאנ

 ןדלַארעה עדנילב

 ןדלָארעה עדנילב יד ןעמוקעגנָא ןענעז דרעפ עסייוו ףַא
 ,רעטיה-רעיוט יד רַאפ ביוטש ןיא ןלַאפעג ןענעז ןוא
 ןדלָארט ענרעדליג ןעגנַאהעגרעטנורַא ןבָאה למיה ןופ
 .רעטימעג ערעזדנוא ןופ טכַאנרַאפ םעד טנייוועגסיוא ןוא

 ,רעגָאזנָא יד ןטכַאנרַאפ ערעזדנוא ןופ ,עדנילב ןדלָארעה
 ,ןעמיוש סעילַאװכ עלעקנוט ,עדימ יו ,דרעפ ערעייא עסייוו יד
 ,רעגָאמ ןוא קירעגנוה ,ןגיוצעגסיוא טגיל ןיילַא ריא ןוא
 ףעמיוק ןטצעל ןופ ךיור רעד ןעמואושרַאפ ןיוש זיא גנַאל ןוא

 ,רעדניר ןוא ףָאש עקנַארק רענרעד יד וצ ןדנובעגוצ ןבָאה רימ
 ,ןרעיוה סעבזירּפ ףַא טזָאלעג רימ ןבָאה ערעזדנוא םינקז יד
 ,רעדניק ערעזדנוא טרעפטנעעגרעביא רימ ןבָאה רעבייוו וצ
 ןרעױט עטכַאמעגוצ יד ייב ןטרַאװ ןלָאז ןיילַא רימ זַא
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 ,רעּפעלש עטביױטשרַאפ ,ערעגָאמ ,עדנילב --- ,ןעמוקעג טנייה טנעז ריא ןוא
 ןעמוג םעד סױרַא טנערב ןוא טנקירטרַאפ ךייא זיא גנוצ יד
 ,רעּפעט םעד ביל טנקירטרַאפ ? טכַארבעג ריא טָאה סָאװ ןוא
 .ןעמוקעג טינ ריא טנעז גָאזנָא ןופ טרָאװ ןייק טימ וליפַא

 ,ךעלמייצ יד ןסיײררעטנורַא דרעפ ערעייא ייב ןלעװ רימ
 ןזָאל ייז טכַאנ רעד ןיא רימ ןלעוװ ןעלטָאז עקידייל טימ
 ,ךעלמייב עטמירקעגסיוא ,ערַאד ייב ןטרַאו רעטייוו ןלעוו ןיילַא רימ ןוא
 .ןזָארג רענרעד ףַא רעבייל יד ךיז ןכעטש רעטייוו ןלעװ רימ ןוא

 ןביוהעגפיוא ערעיײז תולוק יד ןבָאה ןדלָארעה עדנילב יד
 ןטײלַאב וצ ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טייקדנילב טימ דרעפ עקימיוש יד
 ןביױטש ןעמונעג ךַאילש םעד טייקזייב טימ ןבָאה סעטיּפָאק יד
 ,ןטייב עקידרעטניוו ןיא ,יינש יוװ ,דמַאז סָאד טרעקַאעגפיוא ןוא

 ןַאלק רעקידרבדמ ַא

 ּפעק עָארג ערעזדנוא .וצ טלַאפ טכַאנ
 ,טדנעװעג ףוס ןסַאּפ עכעלטיור יד וצ ןענעז
 טּפעלשרעד ךיז ןבָאה רימ סָאװ טוג
 .טנערבעג ָאד טָאה סָאװ ,לָאמַא םוצ

 גונעג קעסירּפ ָאד ןבילבעג ךָאנ זיא'ס
 ,םַאלפ ַא טכַאנ רעד רַאפ ןזָאלבוצפיוא
 גורק רענעדרע ןַא טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה'ס
 .םַאטש רעזדנוא רַאפ ןּפעש וצ רעסַאװ

 ןַאלק רעקידרבדמ ַא רימ ןענעז רעדיוו

 ייפ רעודנוא רַאפ עשַאּפ ןכוז רימ ןוא

 ןאש תיב ןיא ָאד קירוצ רימ ןענעז

 ,יירפרעדניא ןיב ןביילברַאפ ֹוצ רָאנ

 לאעמשי

 --- ,קנַאדעג ַא רבדמ ןופ רימ ןגָארט
 --- ,דמַאז טילגעגנָא יװ קיטכיל ןוא טעקַאנ
 גנַאזעג ןייד ףיוא בייה ,טפוש רעטלַא
 ,םַאטש רעזדנוא ןופ ,טייקיבייא רעזדנוא ןופ

 ,גנַאג םעד ןיוש רימ ןענעז ןעגנַאגעגכרוד
 -- .ןייג וצ רעדיוו ןָא םיא ןבייה רימ רעבָא
 קנַאדעג םעד ןָא דניצ ,טפוש רעגולק
 ןייבעג ןיא ןגָארט םיא ןלָאז רימ

 רַאשז רעד ףיוא טמעטָא עס .וצ טלַאפ טכַאנ
 טצירּפשעצ ןעקנופךגיױא רבדמ ןיא ןוא
 ,רעצ ןיא טליהעגנייא ,טפוש רעזדנוא
 ,טציז ןרעזדנוא בייהנָא םעד ייב

 ;ריא גָאז ןוא ָאד ייטש ךיא .רבדמ ןיא זיא טכַאנ

 , .רגה ,עניימ עמַאמ

 ,רעגָאלש רעד זיא רעוו ןוא רעפָארטש רעד זיא רעוו

 ? רגה ,עניימ עמַאמ

 ,רעגָאי רעד זיא טרָאד ןוא רבדמ יד זיא ָאד

 ,.רגה ,עניימ עמַאמ

 ,רעגנוה -- ענד ןגיוא

 .רגה ,עניימ עמַאמ

 ףַא ןוא ןָא ךיז טדניצ גָאט רעד
 טגָארט ףוג םענעשָאלרַאפ

 ,רעגָאמ זיא סנייד םינּפ'ס

 טנעה עשלגניי
 -- .טנָאמ ןוא לאעמשי

 ,טדנעװעג ןעד טױט ןוא ןבעל זיא ןעמעוו ןיא
 ?ןָא ךיז טדניצ ָאד ןוא ןשָאלרַאפ טרעוו ָאד זַא
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 צי גָא לָא ט גַא

 טקוקעג ןגיא יד ןיא טָאג טָאה םהרבא
 ,טנעקרעד קילבנֶא םניא סנייז טייקיבייא ןוא
 -- .טקוצרַאפ ןעמַאמ יד רבדמ יד טָאה ָאד ןוא
 ? טדנעװעג ןעד טיוט ןוא ןבעל זיא ןעמעוו ןיא

 ,טױרב זיא ,רעסַאװ זיא ,לגָאל זיא ןבעל סָאד
 ,טדנעלרַאפ ןוא טגָאלשרעד סָאװ ,טנַאה זיא ןבעל סָאד

 -- ,טױרטעג ןוא ביל טָאה סָאװ ,ץרַאה סָאד זיא טיוט רעד
 ? טדנעוועג ןעד טױט ןוא ןבעל זיא ןעמעוו ןיא

 ,טלעצעג סהרש ןיא קחצי זיא ןבעל סָאד
 ,טדנעשעג רבדמ רעד ןיא ,ףוג ַא זיא טיוט רעד
 --- ,טלעגרַאפ --- עמַאמ ַא ,ןשָאלרַאפ --- םינּפ ַא
 ? טדנעוועג ןעד טיוט ןוא ןבעל זיא ןעמעוו ןיא

 לעװש רעד ףַא טסײטש וד ,קחצי לרעדורב ,ָא
 ,טנענעג הרש ןעו ,רעטיצ ןקידיירפ טימ
 -- ,לעפ ענעקורט ַא יװ ףוג ַא גָארט --- ךיא ןוא
 ? טדנעװעג ןעד טױט ןוא ןבעל זיא ןעמעוו ןיא

 ,דמַאז ןיא ןטָאשרַאפ ןיוש ףוג םעד ךיא בָאה טָא
 | ,טנעה עשלגניי טימ ןטָאשרַאפ ןעמַאמ ַא
 -- ,טמַאטשעצ עביל יד ךיז ,םיוב ַא יו ,טָאה'ס ןוא
 ? טדנעוװעג טפַאשטנייפ ןוא טפַאשביל זיא ןעמעוו ןיא

 ןקערטש ךיד ןעזעג בָאה'כ רבדמ ןופ לעווש רעד ףַא
 -- ,ץלָאה ןוא ןייטש ןפַא -- ,טילבעצ ךיז םיוב ַא טָאה
 ,רבדמ ןופ טָאג ,טינ ליוו'כ ,רעדורב ןיימ ,לקחצי
 .טלָאצַאב טוט סעמַאמ .טיהעג ןטָאש ןייד בָאה'כ

 רעסעמ סָאד ןעזעג בָאה'כ ןסקַאװ ךיד ןעזעג בָאה'כ
 ,טקנַאלב עס גָאטרַאפ יװ -- ,סיירג סנטָאש םעד ןיא
 םענייאניא ריד טימ ןוא ,רעדורב ןיימ ,לקחצי
 .טקנַאצעג ץרַאה ןיימ טָאה .סייוו ךיא זַא טינ טסייוװ

 רעדיוו םעד ןעזעג בָאה'כ | ןריפ ךיד ןעזעג בָאה'כ
 -- .טרעהעג לֹוק סָאד ןוא ,טיױט םוצ גיױא-ףַא-גיוא
 רעדירב ןענעז רעדירב ןגָארטעגכָאנ בָאה'כ ןוא
 .דרעווש ןופ ףרַאש רעד ףַא .טיוה עטנערברַאּפ ןיימ

 ינַא הדומ

 ,ענייד זיא המשנ יד ,ףוג רעד רענייד זיא'ס

 ,ירפרעדניא ריד ךָאנ ןעקנעב סָאד וליפַא

 -- .,רעניימ זיא ,ןבעל ןיימ ףַא טיורג סָאװ ,רָאנ ביוטש רעד

 .יַנַא הדומ
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 עי ג ָא לָא ט נַא

 ןגָארט וצ ןבעל ַא ןבעגעג רימ טסָאה וד
 .ימ רעכעלשטנעמ טימ ןוא דייר עטושּפ טימ
 -- .,גָאלשעצ רעקיטש ףַא סניימ ץרַאה סָאד בָאה ךיא ןוא
 ,ינַא הדומ

 ןעמוקעג רעצנַאג ַאזַא ךיא ןיב טלעוװו ר ע ד  ףַא
 ,ילפ ןיא לגיופ רעד יװ ,גנַאזעג טימ ןייג וצ
 -- ןע'מומ טימ ןבעל ַא ריד קירק ךיא גנערב טציא ןוא
 ,ינַא הדומ

 טנפעעג טרעדנואוורַאפ ןגיוא עניימ טנייה בָאה'כ
 ,יִצ ַא ךימ ןָאטעג טייקנייר ןייד וצ טָאה'ס ןוא
 -- ,ּפעש טייקיטכיל ןייד ןופ ךיא לָאז רעדיוװ זַא
 ,ינַא הדומ

 ,קיבױלג זיא סָאװ םעד רַאפ לַאװק ןייד רעטיול זיא'ס
 ,ירב ןייז ןוא טשרָאד ןייז ןליק ןוא ןעקנירט וצ
 --- ,קיביױטש-קידריװמוא ןוא טיורגרַאפ ןיב ךיא רָאנ
 ,ינַא הדומ

 רוצנ יהלַא

 סטכעלש ןדער ןופ גנוצ ןיימ ּפָא-טיה
 ,ךיר עשלַאפ ןופ טיה ןּפיל עניימ ןוא
 טכערעג ןייז וצ ןופ ךימ ּפָא-טיה
 .דיש ןופ רענעגיוצעג ,דרעוש טימ

 ,טסוּפ ןדער ןופ גנוצ ןיימ  ּפָא-טיה
 ,טלייהעגסיוא טינ דנואוו ןייק טָאה סָאװ ,טרָאװ ןופ
 ,טסולג ליפיױזַא טרָאװ םוצ בָאה ךיא
 ,טלײשעגּפָא ךָאנ זיא'ס רעדייא ,סע גנילש'כ זַא

 ,טולב קידוז ןיימ ,בייל ןיימ ּפָא-טיה
 --  .,טיהעגּפָא וטסָאה תובָא עניימ יװ
 ,טורַאב סָאװ ,טייקליק ַא ָאד זיא'ס
 ,טימעג ןייד ןיא טכיול סָאװ ,ור ַא ָאד זיא'ס

 טעבעג ןיימ טימ ריד ֹוצ םוק ךיא

 ,רָאה עניימ ןיוש יורג ןענעז'ס זַא ,דניצַא

 ,טעּפש טינ ץלַא ךָאנ ןיא עס ביוא ןוא

 .רָאװ רעד ףַא םולח םעד רימ ןיא ּפָא-טיה

 עמש תאירק

 ןגױא עניימ ףַא ףָאלש ןופ ץענ יד טספרַאװ וד
 ? ןביול טינ רַאפרעד ריד ךיא לָאז יו
 ןגױאוװעגּפָא ןגעווטענייד רַאפ גָאט ןיימ בָאה ךיא
 ןביוש עניימ ףַא טכַאנ יד טור רעטציא ןוא
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 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 ,טרעדינ עניימ סעיוו יד ףַא למירד רעד
 -- ,רעדילג עניימ ףַא ךרָאש ַא דניצַא זיא ןבעל סָאד
 -- ןביוטשעצ רימ ןיא רעצ םעד וטסעװ דלַאב ןוא
 ? ןביול טינ רַאפרעד ךיד ךיא לָאז יו

 ןענַאטשעגפיױא טנייה רימ ףַא טנייפ ליפוזַא

 ,טלגנירעגמורַא ךימ רעביור ליפיוזַא

 ןענַארק יד ןופ רעסַאװ יוװ ,טּפַאצעג טולב ןיימ

 .דלָאגניג רַאפ טפיוקרַאפ סניימ תויח סנּפָארט ןוא

 ,ןשיק ןפַא רעדימ ַא ּפָאק ןיימ טגיל טציא

 ןשיי אלו םוני אל זַא ,גנוטסיירט טימ

 -- .ןביוא ןופ רימ רעביא וטסעוװ ןכַאװ זַא

 ?ןביול טשינ רַאפרעד ךיד ךיא לָאז יו

 ןענַאטשעג טעב סהמלש ייב --- קיצכעז םירוביג
 ,טנלערַאפ טכַאנ יד טייטש --- םעניימ ייב
 ןענַאּפש ןגעו עטסיוו יד ףַא רעדירב ןוא
 .ןלעווש עטנערבעגּפָא ,ןעמייה-הברוח ןופ
 ןגיוא עניימ ףַא וטספרַאװ ףָאלש ןופ ץענ רָאנ
 ,לגיופ ַא ןופ לגילפ יװ ,ור יד רימ ףַא טסטײרּפש ןוא
 -- ,ןביהרעד רימ ר ע ב י א ןוא ,וטסיב ר י מ ןיא
 ?ןביול טינ רַאפרעד ךיד ךיא לָאז יו

 ךל ןתיו

 ױט םעד למיה ןופ ןבעג ריד לָאז טָאג
 ,דרע רעד ןופ ןטייקטעפ יד ןוא
 ירטש עטנקירטרַאפ סָאד גונעג זיא רימ
 .טרעשַאב זיא רימ סָאװ ,גנַאזעג סָאד ןוא

 ,טַאז ןרעוװ וצ ףַא ןרָאק טספרַאד וד
 ,טנעצרַאפ ןייגפיוא ריד לָאז ץייוו רעד זַא טסטעב
 טַאלב ַא םיוב ןפַא גונעג זיא רימ
 .טנעה יד ןיא ריּפַאּפ לקיטש ַא ןוא

 טעז ןופ ןוא יוט ןופ טַאלב רעד טגניז רימ
 ,גנַאזעג סָאד ףיוא-טמענ ריּפַאּפ סָאד ןוא
 טעפ ןייז לָאז טרָאװ ןיימ זַא גונעג זיא רימ
 .קנַאדעג ןיימ ןייז לָאז ןרָאק יװ זַא ןוא

 ריט ןייד וצ טיורב סָאד ןעגנערב ריד לָאז טָאג
 ,דרע רעד ןופ ןטייקטעפ יד ןוא
 רימ לָאז דלעפ ןייד ןופ גנַאזעג סָאד רָאנ
 .טרעשַאב ןייז רעטלע רעד ףַא
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 רעפנייוו ;ן



 6 1914 ר ָאי ןיא -- ר עריל ו קורר וצ וביי העגנ א ; 1 913 ןיא ע ֹק ירעטַא ןיא ועמו : קעג

 * ןייר ק רעניל או ,ססירט ןיא 3, ּו לירּפַא שדרוח ןי א ןרָאבעג -- רע פנײװ + ו

 רע פנייוו :ז



 ןעמעלַאכָאנ

 ןבעל וצ טכעלש ױזַא טינרָאג זיא ןעמעלַאכָאנ

 ,ןבעגוצּפָא ןעמעוו וטסליפ ,ןגרָאמירּפ ףיוא טסייטש
 ןביוש יד ךרוד סָאװ ,רַאפרעד ביול ַא
 .ןביוא ןופ טייקיטכיל ריד ןעמ טקיש
 ןענַאמוט ןיא טנקלָאװרַאפ גָאט ַא ןעוו ךיז טכַאמ ןוא

 -- ןענַארַאפ טינ קילגמוא ןייק םעד ןיא ךיוא זיא

 !ןענערבעצ סע ךיז זָאל ןוא עלעוויוא סָאד ןָא דניצ

 .ןענעקרעד טינ סנקלָאװ יד םַאלפ ןגעק טסעוװ וד ןוא

 ןגעקטנַא עלעווױוא םעד ,לוטש םעד ףַא ןציז טסעװ
 ,ןגעו עטזָארגַאבנירג עטייוו ןופ ןעמולח ןוא
 ,ןרילָאק עקיברַאפ לעה ןיא ךעלביטש ואוו
 ,רדס ַא ןָא ןטרָאד ןוא ָאד ןגיל ןפרָאוװעצ
 ,ןריט עטלַארּפעצ-טיירב יד ייב ןוא
 רעדיילק עטסָארּפ יד ןיא ךעלדיימ יד
 -- 'רעטנורַא ךיז קידליג טזָאל ןוז יד יװ ,ןקוק עטכַארטרַאפ

 ,רעטנוא ןליוק יד רַאש ןזייא םעד טימ ןוא
 ןדניצעצ עלעווױא םעד ןיא ךיז ייז ןלָאז רעטיור זַא

 ןדניוושרַאפ ריד ןופ טייוו ןלעװ ןענַאמוט יד ןוא

 רַאי עטוג ידלַא וצ

 (טנעמגַארפ)

 .רָאי וצ רָאי ןופ ךיז טרעטלע סָאװ ,שטנעמ ַא ןיב ךיא

 רָאה עדנָאלב יד ןיא םידעפ-רעבליז ןיוש בָאה ךיא

 ,אמתסמ ךיוא ןפיילש יד ייב ןשטיינק ןוא

 עמַאמ ןיימ ךָאנ ךימ טפור סע --- ,טָאג זיא' טביולעג

 ,"רעביל ןיימ ןוז, :ךעלווירב עריא ןיא

 ,רעבירַא ריא וצ ןטייקטייוו ךרוד קוק סָאװ ,ךיא ןוא

 ,סנטָאש יד ןוא ןיישנוז םעד ,יז יװ ,ביל רַאפ ןָא םענ

 ,סנטָארבעג רַאפ יװ ,טיורב ןקורט רַאפ טָאג קנַאד

 רָאג זיב ץלַא ןיא טבילרַאפ זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןיב ךיא

 .רָאי עטוג ידלַא וצ ױזַא טָא ךיז בעל ןוא

 .רעבירַא ךיא גנירּפש ,בורג ַא טפערט ןוא ,געװ ןיימ רימ ךיז ייג ךיא

 .רעביל טינ טנייה ןופ רימ לָאמנייק זיא עקיטכענ סָאד

 ףגרָאז טימ לופ ןגיוא עכייוו ,עיולב סעמַאמ ןיימ בָאה ךיא

 .ןגרָאמטוג :ןרעדעי ךעלטניירפ ןגָאז סָאװ

 זז- 465 =



 -- ףלעװש ,ןריט עניימ וצ טמוק סָאװ ,ןרעדעי ןגרָאמטוג
 ןלעטשַאב ןעמעלַא רַאפ לעװ ךיא ! טמוק ,טמוק
 ןביוט ןופ ךעלעכאי ןוא ,לכעקעלרעקוצ ַא
 ןביורט ןופ ןייו לשעלפ ַא ןוא סעמיצ-עמיולפ ַא

 ,געט עלַא יד וצ ןגרָאמטוג
 .געװ רעייז ףַא רימ וצ ךיז ןּפעלש סָאװ
 ןעמענפיוא קנַאד טימ ךיא לע עקיטכיל יד
 .ןעמעשרַאפ טינ ךיא לעװ עיורג יד ךיוא ןוא
 | ,ןגָאז ןגרָאמטוג ַא ךיא לעװ עטשרע יד יװ ,עטצעל יד
 .ןגָאמרַאפ ייז סָאװ ,ץלַא עטצעל יד ךיוא ןביג ,עטשרע יד יװ ,ןעד

 ןטונימ ףַא ןהעש ףַא ךיז ןלייטעצ געט יד
 ןטוג םוצ רימ רַאפ ָאד סעּפע זיא העש רעדעי ןיא
 ,עבירט ַא ,העש ַא לָאמַא טמוק סע זַא ןוא
 ,עביל ןיימ טימ יז ךיא םערַאװרעד

 .טוג ןוא טרעװ קיטכיל ןוא
 ,טוט רע סָאװ ,טינ סייו רעטכעלש רעד :גָאז ךיא
 ,.רעטוג רעד ךיױא טייקסטוג ןייז טימ טינ טסײװ לָאמטפָא יו
 .רע טוט סָאד ,םיא ךיז טוט סע סָאװ ןוא ,שטנעמ זיא שטנעמ רעד

 .טכורפ עשירפ-קיטפַאז טימ םיוב ַא ךיא ןיב לָאמַא
 ' טכוזרַאפ ,טמענ ,טמוק -- :ןרעדעי וצ טקניװ סָאװ
 זָארג סָאד דלעפ ןפַא יװ ,ךיא ןיב לָאמַא
 .סָאװ וצ קידנגערפ טינ ,קירעדינ רעד ןיא ךיז טבעל סָאװ
 ,העש עקידנעילג יד טָא זַא ,סייוו ךיא
 ,ָאד טציא רימ טימ זיא סָאװ
 ,קיבײא ךיוא יז טעװ ןייז ןוא ,ןָא קיבײא ןופ ָאד זיא ןעוועג

 -- ,ירג ןוא דלָאג ןשיװצ זיא געוו רעד
 הר יד טניױאוו ןענַאד ןופ טייוו טינ
 ןיהַא געוו םעד טָארט ןיימ טסייוו סע
 הצ טינ טזָאל ןוא טכַאװ רעטכעוו רָאנ

 ןיז ןָא ,קעווצ ןָא טזָאלב לטניוװ ַא
 ר ןופ דיל סָאד טגניז ןוא
 ,ןיטשורב יו ,רעקידנעילג ַא
 הצ ךיז דרע'רד וצ טקור למיה רעד

 ךַאילש רעד זיא רעקידלגנעלש ַא

 -- .קעװַא טייוו ןליימ ףַא טריפ ןוא

 הר יד טניואוו ןענַאד ןופ טייוו טינ

 געטש ןוא געוו ןדעיַא ףַא רָאנ
 ךַאװ יד טייטש עקידנגייווש ַא
 וצ טינ ןיהַא טָארט ןיימ טזָאל ןוא

= -- 466 -- 



 ןעד ךיא ףרַאד סָאװ

 ןעד ךיא ףרַאד סָאװ
 -- ?ןעזרעד ךיד לָאז ךיא זַא
 ,רימ ףַא ןָאטעג לַאפ ַא טשרע טָאה קילב ַא
 .ריד ןופ סורג ַא טליפרעד קילב ןיא ךיא בָאה
 ,רָאה יד ףַא ךימ ןָאטעג טעלג ַא טָאה לטניוו ַא
 רָאװ יוװ ,טליפרעד ךיא בָאה
 ,טרָאװ סנטַאט ןיימ ןעוװעג זיא סע
 .טרָא ןדעי ףַא ָאד טסיב וד זַא

 ! ָאד וטסיב יאדוװַא ,וד ,ָא
 ,העש יד רימ רעביא ערעווש ַא טגנעה ןוא
 --  ,טכיוועג רעווש ריא םוא קידלודעג ךיא גָארט
 טכיזעג קידנענייש ןייד ןרעקּפָא טינ וטסלָאז יאוולה
 געוו ןיימ ףַא ךָאנ ןָאט לע ךיא סָאװ ,טָארט ןדעי ןופ
 ,געט ןוא טכענ עלַא עניימ ןרעוװ ןלעװ עטכייל ןוא
 טרעשַאב רימ טסָאה וד סָאװ
 .דרע'רד ףַא

 ףרָאד ַא

 ןטרָאד ןוא ָאד סעטַאכ יד ךיז ןגיל רעדנוזַאב .ףרָאד ַא

 ןטרָאג םענירג ,ןסיױרג ַא ןופ ןטימניא טייטש רעטסיולק ַא

 -- ,ןלַארטש יד ךיז ןעלגיּפש רעטסיולק ןפַא ןוא ףיוא טייג ןוז יד

 -- ,לַאטש עטקעדַאב ךָאמ טימ יורג יד ןופ ןוא

 ,רעדניק ךָאנ טעמכ -- טנעה יד ןיא ןשטייב יד טימ םיצָאקש יד

 .רעדניר ןוא ףָאש יד סעדערעשט יד ןיא ןריפעצ

 ןעָאלקנפָאש ןופ ביוטש ןוא ױטנגרָאמ טימ לופ זיא טפול יד

 ןעָארד וצ ףיוא טינ טרעה ןוא טסיופ ַא טכַאמ ךוטסַאּפ רעטלַא ןַא

 .ןעניז ןיא טינ ןפיטש יװ ,רעמ ןבָאה סָאװ ,סעקענש עגנוי יד

 ןענירד ןטימ ןיא ףיוא טלצנעט ןוא קע םעד טסייררַאפ סקָא רעגנוי ַא

 ןלַאנקעצ ךיז ןשטייב ןעמענ טפולנגרָאמ רעד ןיא ןוא

 ןלַאפעגנָא אנוש ַא ףרָאד ףַא טלָאװ גנולצולּפ יו

 ,רעדיילק ענייד קיבױטש ןוא ייברַאפ טסייג וד ,ליטש טרעוו דלַאב רָאנ

 ,רדסכ ױזַא ןוא רעטייווצ ַא דלַאב ,ךיד טסירג רעױּפ ַא

 ןגעקטנַא ןָא ריד טמוק רעסַאו רעמע ןַא טימ עיױג ַא

 -- :ןגערפ ךיד טמענ ןוא קיטומטוג ךיד טסירגַאב

 -- ,רעדימ וד ,ןעורּפָא ךיז טסליוװ וד ביוא ןוא טסייג וד ןיהואוו !

 .רעדירב ןענעז ןשטנעמ עלַא ןוא ןַארַאפ טיורב זיא בוטש ןיא
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 לָאש רעד טימ סעילפָאטרַאק

 ןביוא ןופ ךיז ערַאּפ ַא טגָארט סע ,לָאש רעד טימ טעילפָאטרַאק
 ןביול וצ ףיוא טינ טרעה ןוא וצ עיױג יד ךיוא טגָארט טיורב ןוא
 ןטָארעג ץלַא רימ בילוצ ריא ייב זיא סע טוג יו
 --- ןטָארב ןזָאל רעייא ךיוא רימ רַאפ יז טעװ ,ליוו ךיא ביוא ןוא
 ,ןגערפ סעּפע עיוג רעד טמענ ןוא ןײרַא טמוק עסקיש ַא
 ןגעקטנַא רימ רעדינַא קנַאב רעסייוו ַא ףַא ךיז טצעז ןוא

 ,עטַאװעמַאט םינּפ ַא ,ענעשטשָאר ַא יװ ,םיזוב ַא

 ,עטַאכ עצנַאג יד לופ דלַאב בייל ריא ןופ חיר טימ טרעוו סע

 -- .ערַאק ,ןגיוא עריא טימ ךימ טסע יז ןוא סעילפָאטרַאק סע ךיא

 טרַאד ןענעז ?סעשטינַאּפ,-טָאטש יד -- :וצ טלכיימש עטסָאבעלַאב יד

 ,ךעלקעטש יד יו שממ ,רערַאד ליפ ךָאנ ?סעקנעינַאּפ , יד ןוא

 ,ךעלקעלפ יד ןײרַא ליוז ַא ןיא יו ,ןכירק רעטרעוו עריא ןוא

 ,ןגיוצעגסיוא ךיז ליד ןפַא טָאה טנוה רעטַאװעלדוק רעלעג ַא
 -- ,ןגױא עקידנעילג טימ ךיז רַאפ ךיא קוק טנוה רעד יװ ןוא
 ,ןביוש יד וצ ןייא ּפָאק םעד טגיוב ןוא ךַאל ַא טוט עסקיש יד
 ןביילק ןעמָאװש טנייה ןייג יז טעװ --- ,יז טגָאז --- ,רעטעװ רענייש ַא
 ןטײלגַאב געװ ןלָאמש ןזיב ךימ יז טעװ ,ליוו ךיא ביוא ןוא
 ,ןטייווק יד ןַאפַארַאס ןפַא יז טעלג רעגניפ יד טימ ןוא

 טייקיטכיל ןופ ץענ ַא ןיא

 שירעג-טָאטש ןטימניא .גָאט ןטימניא

 .ןעגנולקעצ קָאלג ַא ךיז גנולצולּפ טָאה

 ,שיורעג-טָאטש ןטימניא .גָאט ןטימניא

 ןעגנורדעגניירַא ףיט רעצרעה יד ןיא טָאה

 ףעגנוועעצ טפול רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,גנַאלק רעד

 ךיױה רעד ןיא ןענעז רעזייה-רענייטש עכיוה יד

 ,רעכעה ,רעכעה ןסקַאוװעגסױא ךָאנ ||

 -- ךיור ןוא ,םייל ןיא טרימשעגנייא --- ןשטנעמ ןוא

 רעכעל יד ןוא סרעלעק יד ןופ ןבָאה ךיז ןָאטעג טָאש ַא

 .רעכעד יד ןוא רעטצנעפ ,ןסַאג יד טליפעגנָא ןוא

 טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאטױא .,ןעײװמַארט

 --- ןגָאלשכרוד געוו ַא ךיז רַאפ טנָאקעג טינ ןוא

 ,דלעפ ַא ןיא ךיז טָאטש יד טָאה טלדנַאװרַאּפ

 ןגָארטעצ ךיז ןבָאה ןענובַאט-דרעפ ואוו

 ןגָאירעביא ןטייווצ םעד ךיז רענייא ןליוו ןוא
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 ע י ג ָא לָא ט נַא

 דָאנעג סיורג טימ ןוז יד ךיז טָאה ךָאנרעד
 ,ןביוש ףַא ןוא רענייטש ףַא טניישעצ
 טָאג ַא יװ ,ךיז וטסָאה ןעמעלַא רעביא ןוא
 ןביוהעגפיורַא רעדנדנעלב ַא ,רעדנענייש ַא
 ,ןביוהעגנָא ןעיוב ןטלעוו עיינ ןוא

 שיורעג-טָאטש ןטימניא .,גָאט ןטימניא
 ןעגנולקעצ קָאלג ַא ךיז גנולצולּפ טָאה
 שיורעג-טָאטש ןטימ ןיא .גָאט ןטימניא
 ןעגנוזעצ טיירב ךיז םורַא ץלַא טָאה
 ןעגנולקעצ טפול רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,גנַאלק םוצ

 ,טייק רעד ייב םערוט ַא ףַא ןוא
 -- ןגיוצעג קָאלג ןסיורג םעד וטסָאה
 דיירפ עקידנעגניז ַאזַא ןוא
 ןגיוא ענייד ןיא ןַאד טָאה טדנעלבעג ,טניישעג
 .ןגיוצרַאפ ןעמעלַא זדנוא וטסָאה טכיל ןופ ץענ ַא ןיא ןוא

 עילָאּפָארטעמ

 .זיא יז יװ ,ךיז טזײװַאַאב קרָאי וינ
 ,עטלַארטשעצ ךעלטנגוי ַא --- דיירפ יד
 -- ,סיפ יד ףַא ךעלרעווש ,ןגיובעג --- גרָאז יד
 .עטלַארּפעגפױא ןריט ןענעז עדייב רָאנ

 ןטָאש םעד טימ לסעג עלָאמש סָאד
 --- ,טכיל טימ וינעווע עטיירב יד
 ,ןטָארעג רערעדנַא רעד ןיא ענייא סעדייבעג
 .טכירעגמוא ָאד ךיז ןטייב ייז רָאנ

 ןטָאנקעג טציא ָאד טרעװ סָאװ ,םייל סָאד
 ,העש ַא ןיא ָאד ןייז טעװ טנעװ ףַא
 ןטָארטעג טשרע טסָאה סָאװ ףַא דרע יד
 .ָאטינ רעמ ןיוש ריד רעטנוא --- ןגרָאמ ןוא

 ,ןקירבַאפ טנייה -- ,חטש ןטכענ ואוו

 ,טכַאנ רעביא ָאניק ַא טרעוו רעטסיולק ַא

 ,ןקירב יד ָאד ןענעז קיביײא זיולב
 .טכַאנ יד ,גָאט רעד -- ייז רעביא יוװ

 רעכעה ןוא ךיוה שימטיר טיצ קרָאי וינ
 ,ּפָאק ןװַארעשטוק ריא ,זדלַאה ןקנַאלש ריא
 ,רעכעב עקידרעבליז יו ,עקיצנַאלג ןלָאּפוק
 ,ּפָארַא סָאנד יד טימ ןכיוה יד ןיא ןעגנעה
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 עי ג ָא לָא ט גַא

 רעביא ייז רעק ןוא םענ שטָאכ
 ---,טָאטש רעד ןופ ןבעל סָאד ייז ןופ קנירט ןוא
 ,רוביג רעקידנסקַאוװעצ גנוי ַא --- קרָאי וינ
 ,טָארט ןקידמטיר טימ סיוארָאפ טנַאּפש סָאװ

 ןכיוה יד וצ סמערָא סרוביג םעד
 -- ,טלַאפסַא םעד ףַא טָארט ןייז ןוא
 ,ןביירגרעד וצ זיא רעווש רָאנ סָאװ
 ,דלַאב ןכיירגרעד קרָאי וינ טעוו

 ןלָאמש םעד ,עלעסעג םעד ןיא ןטָאש רעד
 -- ,טכיל ןלעה ןיא ךיז ןעלדנַאוװרַאפ טעוו
 ןלָאש יד טנַאה ןיא טלַאה רוביג רעד
 .טכיוועג סָאד סיוא יײז ףַא טכיילג ןוא

 ,רעטיצ ןכיילג ןיא לָאש טימ לָאש ןעוו
 --- ,גרָאז ערעווש יד טעװ ןדניוװשרַאפ
 ,רעטילגעצ ,רעקיטכיל ַאזַא---ןגרָאמ םעד עז ךיא
 !קרָאי וינ טָאטש רעזדנוא רעביא רע טנייש

 ןרָאצ

 ,ןפיוה עלַא ןופ ןוא ןסַאג עלַא ןופ ןרָאֿפש ןופ ענעבירטעג דרעפ רעטנוא

 ,ןגירשעגסיוא ןרָאצ רעד סטָאה ןגעלעג טנייה זיא רעטקיטולברַאפ ַא

 ןפיילש-הילת ןבָאה ןטפולרעדניא ןוא ןרָאצ רעטכַאוװעגפיוא רעד

 .ןגיוו ןעמונעג ךיז ,ןגירשעג ןוא

 ?ןגיצעג קירטש ןבָאה טנעה סנעמעוו עטציהעצ ,עקידנריּפָאלַאג דרעפ ףַא
 ?עטקיטשרעד ָאד רעזדלעה סנעמעוו ןוא ,ןטירעגמוא רעדירב רעביא רעדירב ןבָאה
 ןגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה ןוז יד ,עטצילבעגפיוא סרעסעמ יװ ,ןגיוא ןוא
 .עטגיזַאב ַא ןשָאלרַאפ ךיז ןוא ןטינשעג טפול יד קידהאנש ןבָאה

 ןדנואוושרַאפ ןיוש זיא ןוז יד ןעוו ןוא
 ןרָאװעג טָאטש ןיא זיא לקנוט ןוא
 ןדנוצעגנָא ךיז טיור טנװָא טָאה
 ,ןרָאצ ןטײנַאב ַא טימ

 סנטכענ ערעזדנוא

 -- .ןגעװַאב טינ לגילפ יד ליוו ,ךיז ןריצ סנטכענ ערעזדנוא
 ןגעקטנַא טינ ייז טילפ רע ךיז ןרילָאק
 ןרילָאק יד ןברַאטש ,טסעגוצ לָאמַא ןעמוק ןוא
 ןריט ערעזדנוא ןופ ןלעווש יד ייב טסענ ןיא לגיופ רעד רָאנ
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 טציא רעד ואוו

 טצירק

 תורות עקיטכיל עיינ
 ,תורוד עקידרעטעּפש יד רַאפ
 -- ,טינ יצ ,ָאי סָאד ליוו ןעמ יצ
 טשירפרעד ןגרָאמ ףַא גָאזנָא רעד
 ,טימעג סָאד רעקרַאטש ליפ
 דיל סָאד יו
 ,ןטכענ םנופ

 -- ןטכעש עלעקיצ סָאד טחוש רעד לָאז
 ןענירעצ ךיז טעװ טולב סָאד
 ןעניפעג ןוא
 .רעטעּפש םעד וצ געוו םעד

 עי גָא לָא ט נַא

 ! רעטדערעצ ןסיוועג ,ָא
 ,ןרילָאק ךיז טעװ טציא רעד זַא ןוא
 ןריר ךיז ןירַא געוו ןיא ןוא
 ,טסעג ןיא ןגרָאמ םֹוצ
 טסענ ןיא לגיופ רעד טלָאמעד טעװ
 ןגעװַאב טינ לגילפ יד ךיוא
 ! ןגעקטנַא ןעילפ טינ םיא ןוא

 --- ! תורות עמערָא
 תורוד עקידרעטעּפש יד
 ,ןעמענ טינ רשפא ייז ןלעוו
 ,ןעמעשרַאפ רשפא ייז ןלעוו
 טציא ןענעז טמעשרַאפ יו
 .טצירקעגסיוא טָאה ןטכענ רעד סָאװ ,תורות יד

 רעמיורט א לכוטסַאּפ ַא

 ,רעמיױרט ַא ,לכוטסַאּפ ַא טָאה
 .ןקוק למיה םוצ טַאהעג ביל
 רעמיוב רעטניה ןופ ךיז ןבָאה
 .ןקור ןעמונעג ףלעוו

 ,טעקעמעג ךעלעגיצ ןבָאה

 ,טעקעבעג ךעלעפעש ןבָאה

 ,ןקעטש ןטימ ךוטסַאּפ םעד ןוא
 .ןקעוורעד טנעקעג טינ

 ,רעמיורט רעד ,לכעטסַאּפ סָאד ןעוו
 ,טקוקרַאפ ךיז למיה םוצ טָאה
 ,רעמיוב רעטניה ןופ ףלעוו ןבָאה
 ,טקוצרַאפ עדערעשט

 רעדנואוו

 ,טעקעמעג ךעלעגיצ ןבָאה

 ,טעקעבעג ךעלעפעש ןבָאה

 ןקעטש ןטימ ךוטסַאּפ םעד ןוא
 .ןקעוורעד טנָאקעג טינ

 ,רעמיורט רעד ,לכעטסַאּפ סָאד ןעוו
 ,ןבילקעג ןיוש ךיז םײהַא טָאה
 ,רעמיוב עלַא רעטנוא ןענעז
 ,ןבילבעג זיולב ךעלדנייב

 ,טעקעמעג טינ ןיוש טָאה רענייק
 -- טעקעבעג טינ ןיוש טָאה רענייק
 ןקעטש ַא טימ ךוטסַאּפ ַאזַא
 ! ןקעדרַאפ דרע יד געמ

 ןעמַאזוצ גרעב יד ןופ ןציּפש עלַא רעיירפ

 ןעמַאלפ עקידנעילג ןיא ךָאנרעד ןֹוא

 -- .,רעדנוזַאב עלעגרעב ןוא גרַאב רעדעי

 ! רעדנואוו ענייד ןענעז סע סיורג יוװ ,טָאג

 :ןענַאװַארַאקלמעק -- ןגעװ עטיירב יד ףֵא

 ןענַאּפש יד רעמַאזגנַאל ןוא טירט יד ערענעלק

 ,עליטש .עטכיילבעגסיוא -- .,רעביירט יד ןוא

 ,הליפת ןייז ןיא ןעקנוזרַאפ רערעדעי
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 -- "!רעדנואוו ענייד ןענעז סע סיורג יוװ ,ַאַאלַא ,ריד וצ ביול;
 ,רעדנוזַאב רערעדעי טציא ךיז רַאפ טגניז
 ,ןעילג ןקידעברַאפ ַאזַא ןיא גרעב יד ןוא
 ןעיצרַאפ ילג ןיא רערעטיול ךָאנ ךיז ןעמענ

 היול סעשאוהי ךָאנ

 ,בורג ןייד ןיא ךיד ןרעדינרעטנורַא ןעזעג טנייה בָאה'כ

 ,בוטש ןיא ךיז ייב לוטש ןכייוו ַא ןיא ךיא ץיז רעטציא ןוא

 .ךוב-רעדיל ןייד ּפמָאל ןופ ןייש רעד ייב רעטעלב ןוא

 ,ךורב רעד ּפָא טָאכע ןוא טּפַאלק רעוא ןיא

 .טכַאמעג דרע רעד ןיא ןבָאה לדיר ןוא םָאל סָאװ

 טכַארבעג םיײהַא בָאה ךיא .עקידלָאג ַא -- דרע יד

 ,ךיש יד ןוא רעדיילק יד ףַא ןמיס ַא ריא ןופ

 ,ךיז ףַא ייז ןגָארט וצ רימ זיא רעווש טינרָאג ןוא

 ,טקעדַאב יינש טימ דרע חטש ַא ןעזעג ךיא בָאה גָאטיײב
 -- ,טקעלפעצ עלעגרעב ןדלָאג ַא ךיז טָאה רימ ןבעל ןוא
 !טדנעלבעג ןוז יד טָאה'ס קידלָאג יװ ,עלעגרעב ןדלָאג ַא
 -- !טנעקעג ןַאד ןקוק טייקנייש רעד ףַא וטסלָאװ ,ָא
 --. טימ ןיא עלעגרעב ןדלָאג ַא טימ חטש רעסייוו ַא
 דיִל ַארַאס :ךיז טכַארט ןוא ךובירעדיל ןייד שימ ךיא
 -- .ופרעד ץרַאה-רעטכיד ןייד ןָאטעג גניז ַא טלָאװ סע
 ,ןוז יד -- ייז רעביא ןוא עלעגרעב ןדלָאג ַא ,יינש חטש ַא

 -- תוא רעדעי ןייד זיא'ס קידלָאג יו ;עלעגרעב ןדלָאג ַא

 ,זָארג רעדעי ןוא םיוב רעדעי ךיז ןָא טוט דלָאג ןיא)

 ,(לָאט ןדעי רעביא ךיז טזיײװַאב טסברַאה ןעוו

 לוק ןייד לָאמַא ,לָאמַא בָאה'כ סָאװ ,ביגרַאֿפ

 ,בוטש ןיימ ןיא רעטציא יװ ,ױזַא טינ ןעמונרַאפ

 ,בורג ןייד ןיא ךיד ןרעדינרעטנורַא ןעזעג טנייה בָאה'כ

 ,העש-טנווָא רעליטש רעד ןיא רעטציא ןוא

 .ָאד רעדיו טסיב וד ןוא ,רימ טימ ךוב-רעדיל ןייד

 לעטרַאמיא

 לעג ףַא ןירג סָאד טייברַאפ טסברַאה רעד זיוה ןיימ ןיא רעגייז רעד
 | --- ,םיוב ןוא זָארג ןדעי ןופ -- .גָאלש ַא העש עדעי טוט
 ,לעג םעד ןיא זיא ןירג סָאד ,סיוא זיא העש ַא ,ָאד זיא העש ַא
 ,םיוק סע טקרעמַאב ןעמ שטָאכ ,גָאר םייב העש עיינ ַא
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 ,גורפ ,ץרּפ ,ןַאמטיװ טלָאװ --- לָאמַא לעה ףיא טנייש ןטכענ רעד
 --- ,ריּפסקעש ,דלעפנזָאר ,שאוהי טנייה ןופ טכיל ןיא/

 גולק טינ טציא ךיוא ייז ןדייר יצ ללעווש ןיימ ייב עדייב ןוא
 ? רימ ןוא ריד ןוא םיא ךרוד ,טניירפ עטוג יװ

 ץלַא טינ

 ,טרעבעג העש ַא העש ַא
 -- ,לעטרָאמיא זיא העש יד
 טרעה ךיז טָארט סנטכענ םעד
 ,לעווש ןיימ ייב ָאד טנייה ךיוא

 טילב ןוא טנירג ןוא טצָארּפש לזערג סָאד ָאד זיא ָאד סָאװ ,ץלַא טינ
 ,ןטינשרַאפ טסברַאה ןופ טרעוװ ןוא .ןעמונַאב ךיא בָאה
 טיהעגּפָא זיא דרע רעד ןיא רָאנ ,העש עטסנעש יד ,עטסרעטיול יד

 ,ןטילב עיינ רַאפ טפַאז רעד .ןעמוק טשרע טעוװ יז

 ,סנ ַא ,שינעטער ַא יװ ,ןבעל סָאד טביולגעג ךיא בָאה ןתמא עלַא ןיא
 -- ,רעטרע עלַא ןופ רימ רַאפ ףיוא טייג ,ןבילג ךיא לעװ ךָאנ רעמ ןיא
 ,תמ ַא ןופ ןגייווש םניא זיולב טביוטשעצ ךס ַא ןיוש ןענעז'ס שטָאכ
 ,רעטרעוו ערָאלק ךיא רעהרעד .ןביוטשעצ ךיז ןלעװ ךָאנ רעמ ןוא

 השעמ ַא
 (טנעמגַארפ)

 סַאלק ןיא רעטניװ ןעמוק רעדניק זַא
 ,ענעסירעצ ךעלכיש ןיא ,רעדיילק ןיא
 סַאג ןופ ךעלעגיופ יו ,סיוא ייז ןקוק
 .ענעסיבעגּפָא-בלַאה ךעלעגילפ טימ

 ,םוא טינ ןעגנירּפש ןוא טינ ןעלמוט יז

 .ןעמערַאיל וצ ןצנַאגניא ןסעגרַאפ

 םוטש ןוא טרעטַאמרַאפ סיוא ךיז ןצעז יז

 ןעמערַאװרעד וצ זיולב ךיז ןסיוא ןענייז ןוא

 ,ָאד רָאטַאידַאר ַא זיא לֹוש ןיא זַא ,טוג זיא
 ,עשידיגנ רעזייה ןיא יו ,טמערַאװ סָאװ
 ,ָאטינ זיא סנױזַא זַא ןעמ טוט סָאװ ,רעבָא
 ?עשידיי יד ,ןלוש יד ןיא טפערט סע יװ

 טלעק ןופ רעדניק יד ןרעטיצ לָאמטסנעד
 --- ,השוב רַאפ ךיז טלטיור רערעל רעד ןוא
 ,טלעו רעיינ ַא טימ ייז טסיירט רע
 .השורי סרעטלַא רעד ןלייטעצ טעװ סָאװ
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 ,סיורג יז זיא סיורג ,ָא ? השורי סרעטלַא רעד
 ,טלײטעגסױא ךיילג ןייק טינ זיא יז רָאנ
 + סױש ַא ןעגנערב יז טעװ ,ןעמוק טעװ עיינ יד זַא
 .עטליישעג ךעלסינ ןוא ןעלדנַאמ טימ

 ,ךיוא סעקנישזָאר רָאנ ,ךעלסינ ןוא ןעלדנַאמ רָאנ טינ ןוא
 | ןלעוו טעוו עס רעוװ ,ןרעדעי רַאפ
 ךיי ענעדליג ַא טעװ גָאט ןקיכָאװ ַא ןיא

 ןלעטשַאב ןענעק רערעדעי ךיז

 ,קַאמשצעג ןוא טוג רעייז ןייז זומ ךיוי ענעדליג ַא

 -- .,סענַאּפעצרַאמ ןענעז ריא ןופ רעסעב רָאנ

 קַאז ןלופ ַא ןעגנערב טעװ טלעוװ עיינ יד

 .תונעט ןייק ןבָאה טינ ריא וצ סעוװ רענייק ןוא

 -- ? ךיש ,ךעלעטיה ,ךעלעטנַאמ עשרעדניק
 !ןגינעגרַאפ ןטסנעש ןוא ןטסערג ןטימ ,ךָא
 ךיז רַאפ ןטעב ןבָאה ןלעװ ענעסקַאװרעד
 .ןגיו ענרעבליז ןיא ןפָאלש ןלעוו רעדניק ןוא

 לוק סָאד זַא ליטש ױזַא ,ליטש זיא סַאלק ןיא

 .ןןרעדעפ ןופ קעדוצ ַא יװ ,זיא רערעל םנופ

 לָאצ ַא ןָא גנידצלַא ןופ ָאד זיא דרע רעד ףיוא

 .ןרעדעי רַאפ ןוא םיא רַאפ ןוא ריד רַאפ

 ,ױזַא טינ טלייט סָאװ ,טנַאה עשירַאנ יד זיא'ס ,רעמ טינ
 ,ןלייטעצ ָאד טפרַאדעג ןוא טנָאקעג טלָאװ יז יו

 יורג רעטצנעפ יד ךרוד ןײרַא טקוק גָאט רעד
 .ןלייצרעד וצ ףיוא טינ טרעה רערעל רעד ןוא

 ,רעהַא ןטיירוצ ןעמוק טעוװ טלעוו עיינ יד זַא

 ,עטלַארטשעצ ַא ןוז ַא יװ ןייז יז טעװ

 רער עלעקנוט ַא ךרוד זיוה ַא ןופ זיומ ַא יוװ ןוא

 .עטלַא יד ןדניוושרַאפ ,ןפיולטנַא טעוו

 ,ריא ךָאנ ןעקנעב טינ ןרעיורט טינ ןלעוװ רימ
 ---רעייט טינ ןוא זדנוא יז זיא ביל טינ לייוו
 ריא ןופ ןלייצרעד תוישעמ זיולב ןלעוו רימ
 ,רעייפ םנופ ןייש ןעמערַאװ ,ןקיטכיל םייב
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 יקצול .א



 יקצול .,א

 ,עקווידימיר ןיא ,1803 ,יַאמ וט19 סלד ןרָאבעג -- (רעסוצ ןרהא) יקצול .א

 ןקורד וצ ןבייהטננא .1014 ןיא עקירלמא ויא ןעסוקעג .זיירס רענילַאװ

 .1911 רָאי ןיא -  רעדיל



 שטנעמ ַא

 .עלעטסעק ַא -- עלעשטנעמ ַא

 .ךעלעבייש ייווצ -- עלעטסעק ןיא

 -- ךעלעבייש יד ןופ ןקוק
 .ךעלעבייט ןוא ךעלעצעק

 -- עלעטסעק סָאד טוג ךיז טליפ

 .ךעלעבייש יד ףיוא ןצנַאלג |

 -- ךעלעביש יד ןיא ןצנַאט

 .ךעלעבייט ןוא ךעלעצעק

 ןעלקניוו יד ןיא

 ןדנַאר רָאנ -- ןדנור יד טינ
 .ןדִלַאפ יד רָאנ --- ןכַאלפ יד טינ
 ,רעיורט רעד זיא --- ןשטיינק יד ןיא
 ,הליפת יד זיא -- ןעלקניוו יד ןיא

 ןסַאג ןיא ךיז ןשַאר ןשטנעמ
 -- .ןבענרעד טליטש ןבעל סָאד רָאנ
 ןכַאז יד ןופ ןעמיוז יד ןיא
 .ןעמייהעג ןיא ןעמייה יד ןיא

 טייצרעטיצ

 .ןעילבפיוא לעוו ךיא

 .ןעילגפיוא לעוװ ךיא

 .ןרעביוז לעוװ ךיא

 .ןרעבליז לעוװו ךיא

 .בליז וצ בליז

 -- עלעטסעק סָאד טכעלש ךיז טליפ
 .ךעלעבייש יד יורג ןרעוו
 ,ךעלעצעק עקיטעמוא

 .ךעלעבייט עקיטעמוא

 ,עלעטסעק םוצ טיצ ַא טמוק
 .ךעלעבייש יד טקעדרַאפ ןוא
 ,ךעלעצעק יד ןייא ןפָאלש
 .ךעלעבייט יד ןייא ןּפָאלש

 ןעמַאלפ ןופ ךיז ןרענ סנטָאש
 -- .ןעמַאזוצ ןרעטיצ ייז ןוא
 .טפַאשקנעב יד זיא ןטניוו יד ןיא

 .ורמוא יד זיא ןטסולג יד ןיא

 .ןטָארד יד רָאנ -- לגייטש סָאד טינ

 -- .לגילפ יד רָאנ --- לגיופ יד טינ

 .רעטַאלפ רעד טנייוו --- לגילפ יד ןיא

 ןליו רעד טנערב --- ןטָארד יד רַאפ

 ,םיוז וצ םיוז
 ,טייז וצ טייז
 ,דייז ןדיז טעװ
 ,דייז ןעגניז טעוװו
 ,טייו רעטעּפש ןיא

 ,טייוו-רעדנואוו ןיא
 ,העש רעליטש ןיא
 ,ור רערָאלק ןיא
 ,טייצרעטציא

 ..טייצרעטיצ
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 ךיז טגניז עס ןעוו

 .ןעגנַאזעג עניד
 .עקידרעטיצ
 .עקידסחוימ

 -- ךעלטכַאנרַאפ זיא'ס
 -- קיטעמוא קידלָאג
 -- ןסיורד ןיא טינ
 ,ןיילַא ךיז ייב

 ..ןעמַאזוצ ביל ןוא בירט זיא'ס
 ,רעיורט טימ ןקיווק ייז
 -- ןגָאלשעגפיוא ךיז טָאה לַאװק ַא
 ,טלַאװק ןוא
 .טלעווק

 .רענעט טימ ךיז טלדנח -- שטנעמ
 ,לוק ןכרוד ךיז טצוּפ

 -- ןגָאלק ךיז ןעמעוו רַאפ
 .ןייֵלַא ךיז רַאפ
 .רעצ םענעגייא ןייד וצ ,רעצ טימ דייר

 .וד רעטייווצ ַא ָאטינ
 .ָאד זיא וד ןייא
 .וד -- ןייד

 ! וד
 .קירקיצנייא ךיז ייווצ
 ,טלגיּפש --- טסייג
 .שטנעמ ךיז לגיּפש

 רימ ןיא גנַאזעג סיורג

 :ןָא ךיז קוק
 ,רעטיול
 .ןסיו טינ רעקיטכיל

 -- טלעה סע
 ,טלעה סע סָאװ טינ סייוו ןעמ ןוא
 ,טרָאלק סע סָאװ

 ,טעז ןעמ יוװ ,רעמ זיא'ס זַא

 ,טסייוו ןעמ יו ,רעמ זיא'ס זַא

 ? רעטרעוו ןענייז סָאװ

 ,ןגיוא יד ךַאמרַאפ
 ,לוק ןכרוד ןריפ ךיז זָאל ןוא

 ,םוטעמוא ,טמוק ,לוק
 ,ןכיוה עלַא רעביא
 .ןפיט עלַא רעטנוא

 --- לוק
 ,ךיז טלקייק
 .ךיז טשטיינק
 ,דלַאפ ףַא דלַאפ
 ,רענעט ןופ ןדלַאפ
 .ןציּפש
 ,ן'פוס

 ,לוק ,לעווק ,לַאװק
 ,ןעזרעד זָאל
 ,ךיז ןסיוורעד זָאל

 -- רימ ןיא טנייוו ןליוו ןיימ
 ,רימ ןיא גנַאזעג סיורג ןופ
 .ןטעב ןוא --- ךיז ןעינק רעדילג עניימ
 ןענָאמ ןוא --- ךיז ןעיצ רעדילג עניימ
 -- רימ ןיא גנַאזעג סיורג
 .רימ ןופ סױרַא גניז

 .רימ ןיא סולפרעביא ןופ גנע זיא רימ

 .ןרעו ליוו ךיא
 .ןרעוו ןלעוו ןופ טרעצרַאפ רעוו ךיא
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 צי ג ָא לָא ט ג ויש

 דלעפ ןיא טכַאנייב

 ,דלַאװ ַא טייטש .רעדנוזַאב -- הנבל
 -- םיוב ַא ּפָארַא קַאה .רעדנוזַאב -- ןרעטש
 / .דלַאװ ַא טייטש ןײלַא -- עלַא

 .ןןטנלע עקיטכיל

 ,ךייט ַא טפיול ,ןטעמוא ערעטיול
 םָארטש ַא סױרַא ּפַאכ ! טרָאד ןטײקמַאזנייא ליפיוו
 .ךײט ַא טפיול !ָאד ןטײקמַאזנייא ליפיוו

 ןרעסַאװ

 -- טלעוו רעד רעביא ןפיול ןרעסַאוװ

 ,עקיטעּפמיא

 .עקיטפערק

 -- ןפרַאש עקידנעמָארטש עקנַאלש
 ,ךיז ןפיירטש
 ,ךיז ןפיילש
 ,ןענייש ןוא

 -- טלעװ רעד רעביא ןפיול ןרעסַאװ
 ,ןכוז ןוא
 ,ןוז טימ ןפיול
 ,הנבל טימ
 --- ,שינרעטצניפ טימ
 ,ןעיירש ןוא

 ,ךיוה רעד ןיא גרעב
 ,ףיט רעד ןיא ןלָאט

 ןײרַא דנור ןוא םורַא דנור ןפיול ןרעסַאוװ
 ,ייר ןיא דנור ןוא סױרַא דנור
 ףורַא --- םורק
 --- דַארג ןוא
 ,ּפָארַא

 ,יירעגעיעג ַא
 ,יירעשיורעג ַא
 ןײרַא טלעוו רעד ןיא דיירפ ַא

 .ךָאנ ןוא --- גנַאזעג עטסערג סָאד
 .ךָאנ ןוא --- לָאמַאטימ לָאמעלַא

 ,רעטכעלעג רעקיטכיל

 ,סילפעג רערָאלק

 .ועטנָאי רעקיבייא
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 עי גָא לָא טנַא

 -- טלעו רעד רעביא ןפיול ןרעסַאוו

 .ןכַאל ןוא

 ,ייגש ןקימיוש טימ ןכייק ןוא ןכָאק

 ,סערַאמכ ענרעבליז טימ ןלעוװק ןוא ןלַאוװק

 .יוט סימ ךיז ןצירּפשַאב ןוא -- ןצנַאט

 ּפַאכ ַא ןוא ץירּפש ַא ףא ץירּפש לא
 ,דיז ַא ןוא ץנַאט ַא ןוא ּפַאכ
 ,גָאז ַא ןוא גניז ַא ןוא דיז
 ,גָאי ַא ןוא גניז ַא ןוא גָאז
 ,ביוה ַא ןוא לַאפ ַא ןוא גָאי
 ,סיוארָאפ ןיא לַאפ ַא ןוא ביוה
 ול/ וי; וש; ולא; וש;י ּוטָ; .יירדעג ןיא ןײרַא ןוא גנורּפש

 ולֵ;
 --- ,ןייטש

 ןייטש ןפַא ןפיול ןרעסַאװ
 .םיא רעביא ּפעצ ןעיצ ןוא
 --- ,רעמיוב
 ,רעמיוב יד ייב ןפיול ןרעסַאװ
 ,לוק ַא ףַא ךיז ןענעגעזעג ןוא

 -- יעקנָאל ַא
 עקנָאל רעד וצ ןפיול ןרעסַאװ
 ,ןטייז יד ןיא ריא ןשוק ןוא
 ,ךיירפ רַאפ ןרעטיצ ןוא --- יז ןזדלַאה
 ןפױלטנַא ןוא --- וצ ריא ןגָאז

 ,דימ טינ ןרעו ןוא ןפיול
 .ףוס םעד טינ ןלייצרעד ןוא --- ןלייצרעד
 .ןעור וצ סָאװ ייב ָאטינ --- ? ןעור
 ,ָאד זיא םוטעמוא
 ,טרָאד זיא ָאד רעדעי
 .רעטייוו זיא טרָאד רעדעי

 טכַאנרַאפ

 ? טכַאנרַאפ קיטעמוא טסרעװ ןיילַא וד רָאנ טסניימ
 ,דרע רעקיטעמוא רעד ףַא ןכַאז עלַא
 ,טכַאנרַאפ קיטעמוא ןרעוו
 ,רעזייה עטצָאלגעגפיוא יד עז
 | ,ןדליש ענעקָארשרעד יד

 .סיפ ענייד רַאפ עלעדנעּפש עסַאלב סָאד
 רעדניק עניילק יװ ןרעטיצ ןזָארג יד
 .רעדלעפ ערעטצניפ יד ףַא
 רענעגעוו עטייוו יד ןופ ןשיור סָאד וליפא
 ...טלעוו רעד ןופ טנעוו יד ייב
 ? טסרעה וד
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 עי ג ָצ לָא ט נג צ

 ןײלַא ךיז טימ

 ,לָאמַא טכַאניײב
 --- .ןיילַא ןקיטכיל ןיא

 ,ןגיובעגנָא ןציז ךיא ביילב
 .ןגיובנלע יד ינק יד ףַא
 ,טנעה יד ןָא ןרעטש םעד טרָאּפשעגנָא

 תויח

 ,טסנרע ןענעז תויח עלַא
 ,טגרָאזרַאפ
 ,טנרָאצרַאפ
 ,טקירעדינרעד
 .גנוקידיײלַאב טימ ןצָאלג תויח עלַא
 .טקידיילַאב ייז טָאה טייקיבייא

 רעדלעפ יד ףַא

 רימ רַאפ ןרעטַאלפ ןטניוו
 .ןטסיװ יד ןופ טפַאשקנייב רעד טימ
 סיפ עניימ רַאפ ןרעטיצ ןזָארג יד
 ,רעדלעוו יד ןופ דחּפ ןטימ
 ּפָארַא טדיז ןוז יד
 ןכױה יד טימ ךימ טניזָאב ןוא

 יבר ַא ןיב ךיא

 .יבר ַא ןיב ךיא
 ,דיסח רעד ןיילַא ךיא
 : רעה ךיא ןוא
 ,טנייוו יבר רעד
 ,טייהרעליטש

 .לוק
 .ןןושל ַא ןיײלַא

 ,טהנעט
 .ןטייצרַאפ וצ

 -- .טדנעוועג סיפרעגניפ יד וצ
 ,רעדילג יד טימ הפיסא ןַא
 .עלַא רעביא ןיב ןיילַא ךיא
 טייהרעמוטש ןסעומש רימ ןוא
 ..ףוס ןכָאנ תודחא ןגעוו

 --- .טכַאדַאב דימת
 .ןפָאזָאליפ יװ ױזַא
 .רעטצנעפ יו ױזַא
 .רעדלעפ עטסיוװ יו ױזַא
 ןגייווש יװ ױזַא
 ,הנבל יד יװ ױזַא

 ףױרַא טלעווק לַאװק רעד
 .ןפיט יד טימ ךימ טליק ןוא
 :ייברַאפ טשיור גילפ ַא
 ! שזשזשז
 דליוו יד ןײרַא רימ ןיא טמושז ןוא
 ...טלעוו רעד רעדייא ןופ

 -- .ןטייוו עקידנסיוארָאפ וצ
 ,סנייא זיא'ס
 .ךיוה זיא'ס

 ןײלַא זיא יבר
 .רעצ רעטיול ןענייז ןדיירפ ענייז
 ,קידרעטיצ
 .ןיד
 .ןיהַא

 .ןיהַא
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 וי;

 ןטונימ עקיטכיל

 -- ןטונימ ענעטכיולעגפיוא

 .קילייה

 .ךעלרע

 .רעדנואוו ןופ ןייגסיוא םוצ זיב

 -- ןטײקיטכיל רעטיול םולח ךיא

 .ייוו רימ טוס סע ןוא

 ,.ךימ טרעטַאמ טייקרעטיול רעדעי

 .רעביוצ ןופ טרעצרַאפ רעוו ךיא

 ?ױזַא ךיא ןיב סָאװרַאפ

 עי ג ָא לָא ט ג

 .רעיורט ךיא עזרעד ץלַא רעביא
 ןטנלע עקיטכיל --- ןשטנעמ עלַא
 .ןטעמוא ערעטיול -- ןלָאמַא עלַא

 ןטסברַאה עטצוּפעגסיוא ,ןשטנעמ ןוא ןטייצ

 .ןעגנַאגרעטנוא עקידװעטנָאי

 .רעצ-רעביוצ

 .רעצ-רעטיצ

 ? ױזַא טשינ ױזַא ,ױזַא ךיא ןיב סָאװרַאפ
 :זַא טשינ ךיא ןיב סָאװרַאפ
 ?יױזַא טשינ ,ױזַא --- טשינ ןוא -- ,ױזַא
 ;זַא זיא רעדעי

 ,ױזַא טשינ ,ױזַא --- טשינ ןוא --- ,ױזַא
 .ױזַא טשינ ױזַא ,ױזַא ןיב ךיא ןוא
 ? ױזַא ךיא ןיב סָאװרַאפ

 עלעטעטש א

 .עלעטעטש ַא -- דלעפ ַא ףַא טלעוװ ןטימניא

 -- ? ָאד ריא טייטש סָאװ ,רעביטש

 .ָאד רימ ןענייז --- ָאד ןענייז ןשטנעמ

 ? ָאד ריא טוט סָאװ ,ןשטנעמ

 .ייָאד ןיא םייה רעזדנוא

 ,יורטש ןופ ךַאד

 .ןעלדניש ןופ ךַאד

 וי; 24 יל6 ,סעּפערעשט ןופ ךַאד

 רעזייה יירד

 -- .זיוה עטלַא ןַא
 ,סעילוק ףַא טרַאּפשעגנָא
 ,ןגיובעגנייא
 ,קידהענכה
 ? ןפלעה ךיז ןעמ ןעק סָאװ

 ,עטכירַאפ ַא

 .ּפָארַא סָאקס -- רעכעד עלַא
 ,בירט
 .קירעיורט
 .קירעיורט זיא -- ּפָארַא רעדעי
 ןײלַא --- זיוה עדעי
 .סע טייטש -- טלעטשעגקעװַא
 ןייג סע לָאז ןיהואוו
 ?רעסעב ןעד זיא רעטייוו

 -- .זיוה עגנוי ַא

 : טניוטש

 ? עקַאט
 ?ןרעוו ךיא לע ױזַא

 -- .זיוה עקירָאילטימ ַאי

 -- רעטצנעפ םעיינ ַא טלעטשעגניײרַא
 ,עקָאסַאק זה יד טקוק

 ,לָאמַא טימ רעביטש עדייב ףַא
 ,טנייוו ןוא טכַאל ןוא
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 עי גַא לָא ט גַא

 הרות טגָאז זיוה סניבר םעד

 ,ןוז ןבָאה רימ

 ; ןגער ןבָאה רימ
 ,יינש --- לָאמַא
 ,לנָאה --- לָאמַא

 .זדנוא ןשַאוו -- יז

 ,זדנוא ןרעטייל --- יײז

  ,רעירפ ןגירק --- רעזייה עכיוה
 .רעטעּפש ןגירק --- עקירעדינ
 ,עלעגר ַא --- דישרעטנוא ןַא
 ןגירק -- עלַא רעבָא

 -- בָאג -- סטָאג
 .ּפָארַא ןעמעלַא ףַא

 ,טָאג רעזדנוא ייב
 --- זיוה עדעי זיא
 ,םיהלא לכיה ַא
 ,ץַאלַאּפ ַא סטָאג
 .ןליפא עלעביטש עטסנעלק סָאד

 ,ךַאד לקיטש ַא זױה ַא טלעפ ןוא
 --- ,ביוש לקיטש ַא זיוה ַא טלעפ ןוא
 ,ץַאלַאּפ ַא סטָאג טעכיוא
 , ,זיוה יד זיא ךַאד רעד טינ
 ,זיוה יד זיא ליד רעד טינ
 ,טנעוו יד טינ וליפַא
 .זיוה יד זיא --- ןעמַאזוצ -- ץלַא

 :ןעניימ טינ ףרַאד זיוה ַא
 ,לטעטש סָאד ןיב -- ךיא
 ,לטעטש סָאד זיא --- ןעמַאזוצ ץלַא

 ,דלעפ ןיא ןײלַא זיוה ַא טייטש ןוא
 ןײלַא טינ ןטרָאד יז זיא
 ןײלַא ָאטינ
 ,ןַארַאפ רעוו זיא םוטעמוא
 ,םיוב ַא
 ,עלעזערג ַא
 ,עלעדנייטש ַא
 ןטלַאטשעג סטָאג --- עלַא

 ןטלַאה וצ סיורג ךיז יאדכ טינ
 ,ךיוה רעד טימ
 ,טיירב רעד טימ
 .ןכיוה יד ןופ ךַאד םעד טינ טגנַאלרעד רענייק
 .ןטייוו יד ןופ טנעוו יד טינ טכיירגרעד רענייק

 ,םייל ןופ ןענעז רימ לייוו ןוא
 ,ץלָאה ןופ ןענעז רימ לייוו ןוא
 ,דרע ךָאד זיא םייל ןוא
 ,םיוב ךָאד זיא ץלָאה ןוא
 ,דרע ןופ ךָאד ןסקַאװ רעמיוב ןוא
 : ןופרעד רימ ןענרעל
 ,דרע ןופ ןענעז רימ
 ,דרע וצ ןענעז רימ

 ,זדנוא ןיא ןרעװַאשז סעקעווצ עלַא
 ,זדנוא ןיא ןלַאפעצ ןצליהעג עלַא
 ,ןרעדינ רימ
 ,ןייא ןעקניז רימ

 :ןופרעד רימ ןענרעל
 ,ףיט יד זיא -- תילכת רעזדנוא
 .ףיט יד זיא --- רקיע רעד
 -- ףיואנביוא ןינב רעד טינ
 .יובעג ןרעטנוא רָאנ

 .ןעעז רימ יו רעמ זיא --- זיוה ַא
 .ךיז רעטנוא ףיט ַא טָאה -- זיוה עדעי

 .ןטכַארטרַאפ ךיז רימָאל

 .ּפעק-רעמעדיוב ערעזדנוא טימ

 .ןגיוא-רעטצנעפ ערעזדנוא טימ

 ,רעליימ-ןריט ערעזדנוא טימ

 ,ןרָאי רַאפ ןבָאה ארומ טינ
 ,ץילב ַא רַאפ
 .רענוד ַא רַאפ
 -- הפרש ַא ךָאנ וליפא
 ,טנורג רעד טביילב
 ,רענעגרָאברַאפ רעד
 -- דרע רעד טימ
 ,רעקיביײא רעד
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 צי גָא לָא ט גַא

 "ףקות הנתנו;

 ,גָאטײב רעמוז
 .ןעגנַאז עקידלקָאש טימ דלעפ ַא
 ,ןריולרַאפ םענעטכיולעגפיוא ןיא ךיז ןגיוו ןעגנַאז יד
 .הבישי ענעפָא ןַא
 .הבישי שאר רעד -- םיוב רעסיורג ַא ןָאנבױא
 ,םידימלת --- ,ןעגנַאז יד טימ טנרעל םיוב-יבר רעד
 ;רעטרעװ יד ןופ רעטיײדַאב ךָאנ -- םיזמר טימ טנרעל רע
 :תולפת ןופ רענעביוהרעד ךָאנ -- סעיַאװַאה טימ
 ! ןעגנַאז
 .ןעגנַאז ןעגנַאגעגפיוא ןענעז רענרעק עלַא ןופ טינ
 ,ענעריולרַאפ יד ןלייצ וצ טינ ןסייוו רימ

 ןרָאװעג טינ ןענעז ןעמָאז

 ,רעהַא ָאד ןגעוו יד ףַא
 טרעשַאב זיא סהעירז עלַא טינ
 .,דרע רעד ןופ ןסקַאװאוצסױרַא
 .טרעטשרַאפ עלעדנייטש ַא --- םעד
 .טרעוװרַאפ עלעיורטש ַא --- םעד
 ,טרעצרַאפ למירעוו ַא --- םעד
 ןיוש ןסקַאװ סָאװ יד וליפַא
 .ןיול ןבלעז םעד טינ ןעמוקַאב
 --- ןטָארעג טינ ךעבענ למַאטש ַא
 ,ןטָאש ןיא ךיז ןגיוצעגפיוא
 ,עלעטילב ךעליירפ ַא
 -- זיור ַא ןייז וצ דלַאב ךיז טיירגעג
 ,טניוו רעזייב ַא ריא ףַא טמוק
 .סיוא יז טקילפ ןוא
 ,ןיילַא ןוז יד רָאג טָאה ָאד
 ,ץנַאלג ןוא טײקמערַאװ ליפוצ טימ
 ,ץנַאלפ עקידנעילב ַא טדנעלרַאפ
 טרַאּפשעגנײרַא טָאה לגנַאז ַא
 ,טלעוו רעד ןיא םינּפ לקיטש ַא
 .טינ סע ןעק רעכעה ןוא

 : טדערעגנייא ךיז טָאה לטיר ַא
 ; םיוב רעסיורג ַא ןייז טעוו םיא ןופ
 ,םיוק לגייווצ ַא טצָארּפשעגסױרַא

 גנַאלנכָאװ ןיוש טרַאד לגנַאטש ַא
 -- שינעכעדעג טימ ךיז טרענ ןוא
 .גנַאז ַא ןעוועג לָאמַא זיא סע

 ,ןגיובעג דרע רעד וצ עברעוו ַא
 ;דיירפ עצנַאג ריא דרע יד זיא
 ןביוא ןופ זַא טינרָאג יז טסייוו
 ,טײרּפשעגסױא למיה ַא זיא
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 צי ג א לָא ט ג ַא

 .ץילב ַא ריא טעדנואוורַאפ טָאה
 ,ענסָאס עקרַאטש ַא --- טרָאד
 ,רענוד ַא ןופ ןלַאפעג זיא

 .עוָאירעב ַא רעקיוה ַא -- ָאד

 ,ןקז ַא ,גנַאזךרָאק ַא

 ,טקידיילעגסיוא ןוא יורג ןצנַאגניא ןיוש

 ,טקידיײילַאב ןוא ןגָאלשרעד סיוא רע טקוק

 ,רוד ןקידרעירפ ןופ רענעסעגרַאפ ַא

 .."טלעוו רענעי;, ןופ רענעעזרַאפ ַא

 דלעפ ןפַא ןעגנַאז עגנוי עלַא טימ ךיז טלקָאש רע

 ןרעהרעד םיוק םיא ןעק ןעמ ןוא

 .רָאכ ןקידנעגניז םניא

 : טקידנערַאפ םיוב-יבר רעד ןוא

 ! ןעגנַאז

 .ןעגנַאז ןעגנַאגעגפיוא ןענעז רענרעק עלַא ןופ טינ

 .ןיוש ןסקַאװ סָאװ יד ןליפַא

 .ןיול ןבלעז םעד טינ ןעמוקַאב

 הלבק יד ןּפַאכעצ ךעלעטניוו יד
 ,הלהב רעקיטכרָאפ ַא ןיא
 ,רעדנוזַאב גנַאז ןדעי וצ סע ןגָארטעצ ןוא

 : רעדנואוו ןיא ךיז ןגיוו עלַא ןוא
 -- -- -- ףקות הנתנו

 טדער טלעוו

 .שינעלייא עליה ןיא | ,טיירש -- ליטש

 .שינעילוה עלעה ןיא .טשַאר -- וה

 ? טלעוו סמעעוו .שינעליטש ןיא

 .טלעוו סטלעוו .שינעליה עליוה ןיא

 .דלַאו סדליוו

 .טסיוו סרעסַאוװ

 .טניוו סרעכיוו

 לָאמַאטימ

 .םואעזומ ַא -- ןסַאג עלַא םוטרעטלַא ןיא ךימ ךיא ליפרעד---לָאמַאטימ

 .ןפיט עלכוט ןיא
 .ןעמוהת עביוט ןיא

 ןטנעמונָאמ -- רעזייה עלַא

 .רעיײג עטױט -- ןשטנעמ עלַא

 .ןטייוו עדליוו --- ןגיוא יד רַאפ
 ןטייצ ןופ שער --- ןרעיוא יד ןיא
 ,םוטש
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 ןוויכרַא ןופ טלעוו רעד ןיא

 .עקיקעריפ -- טנעװ עיורג -- טנעוו עסייוו --- געט

 .עקיקעריפ -- טנעװ עיולב -- טנעוװ עצרַאװש -- טכענ

 -- !ואוו ,ואוו --- ? ואוו ,ואוו

 .עקיקעריפ -- טנעװ עיורג -- טנעװ עסייוו --- געט ןענַאּפש
 .עקיקעריפ --- טנעוו עיולב -- טנעוו עצרַאוװש --- טכענ ןענַאּפש
 ,.ייר ךָאנ ייר --- ייר ךָאנ ייר

 .ןעײמרַא --- ןעײמרַא

 ,טריפ רע סָאװ סייוו --- טריפ סָאװ רעד
 ,טריפ רע ןעוו --- טריפ רע ןיהואוו

 -- געט ןענַאּפש --- טלעװ רעד ןופ --- טלעוװ רעד ןופ
 | ,עטרעטַאמעגסיוא
 -- טכענ ןענַאּפש -- טלעװ רעד ןופ -- טלעװ רעד ןופ
 ,עטרעטַאמעגסיוא
 ,ייר ךָאנ ייר --- ייר ךָאנ ייר

 .ןוויכרַא ןופ --- טלעוו רעד וצ --- ןוװיכרַא ןופ --- טלעװ רעד וצ

 --- ןוויכרַא ןופ --- טלעוו רעד ןופ --- ןוויכרַא ןופ --- טלעוו רעד ןופ
 .געט עשירפ --- געט ןענַאּפש

 ,טכענ עשירפ -- טכענ ןענַאּפש
 ,ייר ךָאנ ייר --- ייר ךָאנ ייר

 -- טלעוו רעד וצ -- טלעוו רעד וצ -- טלעוװו רעד וצ

 .טלעוו רעד וצ

 .טלעפַאב רעד --- טריפ סָאװ רעד

 -- גָאט ַא ןוא -- לעפַאב ַא

 -- .טכַאנ ַא ןוא -- לעפַאב ַא

 -- ןָא ןעמוק -- ּפָא ןעײג

 .טנעוו עיורג -- טנעוװ עסייוו

 .טנעוו עיולב -- טנעוו עצרַאוװש |

 .ייר ךָאנ ייר --- ייר ךָאנ ייר

 -- ןָא קיבײא וצ --- ןָא קיביײא ןופ

 ןָא קיבייא ןופ --- ןָא קיבײא וצ

 ,טירט טירט -- טירט טירט -- טירט טירט -- טירט סירט
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 עי ג ָאל ָאט נַא

 ?עקַאט

 .טינ טעז יז ןוא ץלַא ףַא טנייש ןוז יד
 .טינ טרעה רע ןוא דלַאװעג טיירש םי רעד
 .טינ סייוו רע ןוא םורַא טגָאי טניוו רעד
 .טינ טליפ רע ןוא קעװַא טלַאפ םיוב רעד
 ---טינ טכַארט רע ןוא טור ןוא טגיל ןייטש רעד

 ? עקַאט --
 ! ןיינ --

 .טעז יז ןוא ץלַא ףַא טנייש ןוז יד
 .טרעה רע ןוא דלַאװעג טיירש םי רעד
 .סייוו רע ןוא םורַא טגָאי טניוו רעד
 .טליפ רע ןוא קעװַא טלַאפ םיוב רעד
 .טכַארט רע ןוא טור ןוא טגיל ןייטש רעד

 ? עקַאט --
 ! ןיינ --

 .ןוז ןייק טינ טנייש סע
 ,םי ןייק טינ טיירש סע
 ,טניוו ןייק טינ טגָאי סע
 ,םיוב ןייק טינ טלַאפ סע
 ןיטש ןייק טינ טגיל סע

 ? עקַאט --
 ָ ןיינ =

 תיב-ףלא

 -- ןביירש וצ סָאװ ןבָאה טינרָאג ןיוש לע ךיא ןעוו

 ,ןביירש ךיא לעוו

 ,תיב-ףלא םעד טייהרעליטש

 ,ןכעלעמַאּפ

 ; םורפ

 .ד .ג .ב .א

 ,הנוכ סיורג טימ תוא רעדעי

 .טדערעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ טרָאװ יו ױזַא

 ,טצירקעגניירא לָאמ ןטשרע םוצ תוא יו ױזַא

 .רימ ןיא סָאװ .,ןגייווש ןטימ ןביירש לע ךיא
 ןדייר טינרָאג ןופ גנַאזעג ןייז טעװ סע
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 צי ג ָא 'לָא טנַא

 ,ןיימ רעטיול
 ,ןייטש יוװ ױזַא
 .טכענ עטעּפש ןיא ךעלעטעטש ןופ טײקמַאזנייא יד יװ
 .רעדלעפ עקידנעיסָא רעביא ןרעטש ןופ טייקטנלע יד יו

 ןײלַא ךיז רַאפ גנַאזעג ןייז טעװ סע

 .ןיימ רעטיול

 .ןײלַא ךיא יו

 ,יירד ,ייווצ --- סנייא ,יירד ,ייווצ --- סנייא

 -- ךיז ןעיירד ךעלרָאּפ --- ךיז ןעיירד ךעלרָאּפ
 ? ױזַא יװ וטסייוו -- ? ױזַא יװ וטסייוו
 -- ױזַא ךיז ןעיירד --- דלַאװ ַא ןיא רעמיוב
 .ייברַאפ ןַאב ַא ןיא --- ייברַאפ טסרָאפ וד ןעוו

 .יירד ,ייווצ --- סנייא ,יירד ,ייווצ --- סנייא
 -- סיוא ןגעװ יז טיײרּפש -- טליּפש לדיפ יד זַא
 ? ערעסָאװ וטסייוו --- ? ערעסָאװ וטסייוו
 -- סיפ ענייד רעטנוא --- טנעהילדיימ עכייוו
 .ףױרַא ךיור ַא יװ --- ףױרַא ךיד ןעלזיורק

 ,יירד ,ייווצ --- סנייא ,יירד ,ייווצ --- סנייא

 -- ױזַא טָא טלבמיצ --- ןילָאדנַאמ יד זַא

 ? טוט יז סָאװ וטסייוו --- ? טוט יז סָאװ וטסייוו

 -- ענעגנַאגרַאפ יד -- געט עגנוי ענייד

 ...דנַאנַאפ יז טלקערב --- דנַאנַאפ יז טלקערב

 ,יירד ,ייווצ --- סנייא ,יירד ,ייווצ --- סנייא
 -- טפייפ לטיילפ סָאד זַא -- טפייפ לטיילפ סָאד זַא
 ? טסרעה וד סָאװ וטסייוו --- ? טסרעה וד סָאװ וטסייוו
 -- ױזַא סָאד ןענייו -- דרע רעד ןיא עטיױט
 ? יז ןענייוו עשזיסָאװ --- ? ייז ןענייוו עשז-סָאװ

 ,יירד ,ייווצ --- סנייא ,יירד ,ייווצ --- סנייא |
 -- טשױרַאב קיוּפ יד זַא -- טשױרַאב קיױּפ יד זַא
 ? יא סָאד סָאװ וטסײװ --- ?זיא סָאד סָאװ וטסייוו
 -- שיורעג:טלעוו רעד טָא -- שיור רעד ךָאד זיא סָאד
 ..טיױט ןרַאפ דחּפ --- ריד ןיא טביוטרַאפ סָאװ

 .יירד ,ייווצ --- סנייא ,יירד ,ייווצ --- סנייא
 --- ַאזַא יירדעג ַא -- זיא ןבעל סָאד זַא
 .יירד --- יוװצ -- סנייא :לעשטנָאליװ יד טנייוו
 -- .ןיגעצ ךיז עלַא -- טלעװ רעד ןופ ןלעוו
 ,ייוו ױזַא רימ טוט --- .ייוו ױזַא רימ טוט
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 זַאשזד

 !לדימש-לדיפ ,עשטיר ,עשטיווק

 !קױּפ -- ענַאיּפ !קױּפ --- ענַאיּפ

 ,לקעלפ-לקעטש ,לּפַאלּפ ,לּפַאלק

 ,לקעלג ,לַּפַאצ ,לטרעצ ,רעטיצ

 -- ןצַאט יד ףרַאװ ,רעצַאט-ןצַאט

 ,טַאבָארקַא ןַא טַארוקַא

 ןצַאב ןיא ץוב ןוא ץנַאט ַא ץנַאט

 .טקַאט םוצ -- טקנוּפ קיטעּפשרַאפ ןוא

 .עצײלּפ ןיא שטַאּפ ןוא --- ץַאט ַא םענ
 ,קױּפ ןיא קַאה ןוא --- ּפָאק םעד גיוב
 .,רעמורק ַא גנירּפש ןוא סופ ַא ביוהו
 .גיוא ןַא סילש ןוא -- ליומ סָאד טײרּפש

 ,לקנעב ַא ףַא ןטייר ךיז ץעז
 .טדנעוועג ךיוה ןגיוא יד טלַאה

 ,רעטנורַא לֵאפ ןוא --- ילפ ַא וט

 .טנעה יד ףַא --- ךיז יירשעצ ןוא

 ,עביל ךָאנ רַאג ןוא ןערב ןוא זיורב

 ,סיוא ךיד טכַאל לדיימ ַא :זייוו
 .ןעמענ יז לָאז ןוא טלעג ריא ביג
 .סיוש ריא ףַא ךיז ןייוועצ ןוא

 ,רעטױט ַא טגיל רענייא יװ ,זייוו

 .ףיוא ךיז ּפַאכ ןקָארשרעד ןוא

 ןעינק יד ףַא רעמורפ ַא טעב

 .ףױרַא ךַאל --- לגיוא ןַא טימ

 ,ןשטנעמ יד וצ עציילּפ רעד טימ
 טנַאה יד טלַאה ןצרַאה ןפַא
 -- רעפיט ןוא ףיט .,ךיז גיוב ,ךיז גיונ

 .טנַאװ רעד רַאפ ךיז ךַאלעצ ןוא

 ,רעקיוּפ לקייּפ ןוא סיוא ךיז יירד

 יוצ ןצַאס יד סיוטש ןוא שיוט

 ,למוט ןכַאמ וצ ָאד טזיב וד

 יור ןרעטש וצ ָאד טזיב וד

 ,ץיירעצ ,ץירק רענייצ יד טימ
 ,ץיילפעצ דניז ןקילב יד טימ
 ,סיר ַא ביג ןוא ווער ַא ביג
 ,סיב ַא ביג ןוא שוק ַא םענ

 :יירק ַא סיוא יירד ןָאפָאסקַאס
 ! ור"וקור-וקור-וקוק
 :ץפיז ַא -- גָאז -- עבורט עבָארג
 .ָאה ָאה ָאה ָאה

 --- ןכַאל ןייק טינ ,ןגָאלק ןייק טינ

 ןכַאז ןופ ךַאמ רעיינ ַא רָאג

 ,עקכַאל עגָאלק
 ,עקנייוו עקכַאל

 ,"ַאדיאַא, ןופ ,ירדנ לכ ןופ

 .רעגינ ַא ךיז ףַא טנייו סע יוװ

 ,רעגיט רעיינ ַא גייטש ןיא יו

 ,למיה םוצ ןַאב ַא טפייפ סע יװ

 .טעדליוו רעדלעוו ןיא טניוו ַא יו

 .טלּפערּפ רעבָארג ַא ּפָאּפ ַא יו

 ,טלקַאװ ןוא טגניז רוכיש ַא יו

 .טעקוהומ דלעפ ןיא וק ַא יװ

 .רעסעפ עטסוּפ ןיא טיירש ןעמ יוװ

 .רעסערג ךיז טסיורג רענוד ַא יו

 .עכורעווַאז

 .עכואוועדליוו

 .החּפשמ ןייא -- היח ןוא ,שטנעמ

 ,הכרעמ ןייא --- למעל ןוא ,בייל

 ,רעדנעל יד ןיא ןענייוו --- רעקלעפ
 ,רעדלעוו יד ןיא ןענייוו --- תויח

 ןכַארּפש עלַא ןופ יירשעגיייוו

 ןכַאז עלַא ןופ רעצ רעמוטש

 .ןרעגעלַאמ ןליוו עלַא
 .ןרעװ ןליו -- עטיוט עלַא

 ,ןטייצ עלַא ןופ גזַארבעצ
 ול;/ לע ןטייו עלַא ןופ זיורבעצ
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 !עקסַאמ -- !עקסַארט

 ! עקסַאל --- ! עקסַאילפ

 ! ןענָאנַאק ןוא ןטַאמרַאה-- ךַארק
 ! רעזייה לסיירט ןוא דרע לסיירט

 !ןגרָאמ רעכיג ןוא טנייה רעכיג

 ! רעזייו יד טימ רעגייז רעלענש

 ,ןענַאב --- ןטנוא ,ןענַאב --- ןביוא
 .ןענַאלּפָארע ,ןענירַאמבָאס
 --- ןענַאבַארַאב רעדער ,רעדיר
 ! ןעמַאצעצוצ ! ןעמיוצעצוצ

 :ןסרַאמ רעטנורַא טפור ָאידַאר

 !ןעמַאזװצ וצ ךיז טקור -- !ןטלעוו

 ! ןָאפָאסקַאס ,רעכעה ,רעכעה

 ! ןָאבמָארט ,ךיז לפיש ןוא ףיטש

 ! ןָאנבױא ,עבורט ,עבמָארט

 ! ןָאפ ַא יו ,לקעלפ רעטַאלפ

 ! ןָאמרעד ןוא לקעלג--- לגנילק

 ! טײּפמָארט ,לַארטש ןוא לַאש

 -- ! ! !ןָא גָאז

 !ןָא בױהנָא ןופ --- לָאמַאטימ
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 גיוודול ןבואר



 גיוודול ןבואר

 רעוועיק ,ץעװאּפיל ןיא ,18995 ,זרטמ ןט1ד םער ורָאבטנ -- גיודול ןבואר

 ןיא -- רעריל וקורד וצ ובייהעגנַא .1910 ןיא עקירעמא ויא ןטמוקעג .זיירק

 .1026 ,.ניוא ןט26 םער זברַאטשעג ,1919 רָאי



 טערטרָאּפָאטױא

 ַאטסעיס

 טסייר רעוו

 ןגיוצעגוצ לגיּפש םוצ טָאה ךימ
 ,ןגױא עניורב לקנוט ייווצ
 ,טכיזעג ךיילב ַא
 טיירב ןוא ,בָארג ןּפיל ייווצ
 ,טײרּפשעצ
 ,רָאה עטכידעג ּפָאק ַא
 ,ןגיובעגסיוא ןקוד ַא
 טסַאל יד ךיז ףַא טגָארט סָאװ
 ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןופ

 | .טילג ןוויוא רעד
 ,ןיש רעטיור-ךעלבלעג ַא ליד ןפַא טרעטיצ סע
 .ליטש ןוא בוטש ןיא זיא םערַאװ ןוא
 יורג ךעלטכַאנרַאפ
 .ןײרַא ךיז טעבנג רעמיצ ןיא טייקלקנוט ַא

 טכיל ןעיורג ןיא
 ,ןעלרעוו ןופ ןזרעפ עטרַאצ טימ ךיז ךיא גיוורַאפ

 ,ץרַאה ןיימ טּפַאלק קיאור ,קיאור ןוא
 -- קידנביולג טינ
 .ןעו ןעמוק ךָאנ העש עזייב ,עטכעלש ַא טעװ סע

 ןילָאדנַאמ רעטלַא ןיימ ןופ סענורטס יד דניצַא טסייר רעוו

 | ? בוטש ןיא ָאד ןעמַאזצ רימ טימ טנייוו ןוא

 ןכײט סלבב ןופ ךיז טָאה
 -- ןטָאש ַא רעהַא ןגיוצרעד
 -- רעיורט ןייז

 ,טרעטיצעג ליטש סעברעוו ףַא טָאה סָאװ

 ,ןסירעג רָאי טנזױט ייווצ ךיז טָאה
 דליוו ןכָארבעגסיױא ןוא
 קידנענייװ ןוא
 ? בוטש ןיא רימ ייב
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 עי גָא לָא ט נַא

 ,ןטָארטעצ ןדרַאזיל בָאה ךיא ןעלּפענ עיורג יד ןענייוו ןלָאז
 ,ןבירטרַאפ רעכעל יד ןיא גנעלש ,טנורגּפָא ןטיירב םעד ןיא
  ןגעטש עדליוו יד בָאה ךיא ןסירעגכרוד זדנוא רַאפ בָאה ךיא
 .רענרעד ןופ טכַאמעג ןייר ,לָאט ןופ ןרעיילש ןביז יד

 ךניז עניימ

 טכַארטעג בָאה ךיא

 :טכַארטעג בָאה ךיא
 ,טסייוו רעוו

 גרעב עכיוה יד ןופ

 -- ןציּפש יד ךיז ןעלקערב

 ןטלַאהרַאפ ייז ךיא לעװ

 ? טנעה עקרַאטש עניימ טימ

 דניז עניימ
 ,רימ ןיא ךיז ןפרַאװ
 עקיפרַאש-ייוװצ יו
 ,רעסעמ
 ! גָאז
 ? ךיז ןיא זדנוא וטסטלַאהַאב סָאװ
 ריד רַאפ רימ ןליוו ןגיל
 עקיברַאפ יװ ןייש
 -- ךעלעגיופ-רעמוז
 ,ךעלּפעק עטײרדעגּפָא טימ ןוא

 ןרעו ןרָאבעג רימ ךרוד ליוו סָאװ
 ,טריּפשרעד ןרעדָא עניימ ןיא

 סיפ ןוא טנעה עניימ ןבָאה'ס ןוא ןטכיױל ןרעטש יד יװ ךָאנ לָאמַא ןָאק סע
 ,ןייז יירפ ןטניוו יו
 -- לופסינמייהעג טכענ יװ
 .געט עניימ ןופ גנַאג רעד
 רעטומ ַא ןופ ןצפיז ךיא בָאה
 :טרעהעג טָארט ןדעי ףַא
 רעטסעוװש ַא ןופ ןּפיל יד
 ;טליפרעד טנעה עניימ הַא
 ,דניק ַא ןופ ןענייוו סָאד

 לקניוו םנופ

 ,דרע רעד וצ ךיז דימ ןגיוצעג
 ,ךעלקעד ןגיוא יד
 ,ןזָאלעגּפָארַא רעווש ךיז
 ןבָאה ןּפיל עניימ ןוא
 :טלמרומעג ץרעמש רַאפ
 ךיא,

 ןיב
 ,"קיבייא ףַא רענערָאלרַאפ ַא

 ,רעדנואוו ןקידלקניו ןופ דָאנג
 .ןעייווצ ןיא טקַאהעצ ףוג
 ,רעדנוזַאב בייל ,רעדנוזַאב ּפָאק
 .ןעייגרַאפ ,סיוא ןעייג
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 ,ןטלַאהַאב רעמ טינ זיא סָאװ ןיול
 .ןרָאא עטכַארבעגמוא רַאפ ןיול
 ןטלָאּפשעצ טברַאקעצ בייל סָאד זיא
 ןרָאד םעד ,ןיורק ןייז ּפָאק רעד טגָארט

 ,ןייז קיביײא ,ָאד ןייז רָאנ לָאז

 ןעייו עטילבעצ יד ןיא תוכז

 ןײּפ ןטלַארטשעצ םעד ןיא תוכז

 ןעייוצ ןיא טקַאהעצ ףוג ןרַאפ דָאנג

 טײקמַאזנייא

 ,ןליוק עדנעילג יװ ןגיוא
 -- םוטש ןוא עטסערּפרַאפ ןּפיל
 רעמיצ ןופ טייקליטש רעד ןיא ליטש
 ,םוא ץעמע טנַאּפש

 ,למיה םוצ עטקערטשעגסיוא טנעה
 --- ּפָאק רעד ןסיררַאפ ךעלטסגנַא
 רעמיצ ןופ טייקליטש רעד ןיא ליטש
 .ּפָא ךיז ץעמע טלעטש

 .ןעלגילפ עצרַאװש טכַאנ יװ סנטָאש
 -- טרעטשעצ טּפַאשקנעב ןופ ןדירפ
 רעמיצ ןופ טייקליטש רעד ןיא ליטש
 ..דרע רעד ףַא ץעמע טלַאפ

 ,עטרעהרעד םענייק ןופ תוליפת

 -- טנעײלעג םענייק ןופ ןזרעפ

 רעמיצ ןופ טייקליטש רעד ןיא ליטש

 .טנייוועג ץעמע טָאה

 עטיוט יד

 ,םירבק יד ןיא ןליופ עטיוט יד

 ןגױא ענדעשז ,עטיור טימ געט ןעוו

 .רעדלעפ ףַא ןכַאװ
 ,טכַאנ יד

 ,טכַאנ עקרעּפמולש יד

 ךיז טימ טפָא ייז טּפעלשרַאפ

 ,לביטש ןיא רימ וצ

 ,טסעג עניימ ןרעוו ייז

 ןעמַאזוצ רימ טימ

 וצ קירעטיצ ךיז ןרעה ייז

 ,רענייב ערעייז ןיא ליורג טימ

 רעטצנעפ עניימ רעטנוא יו
 ןסיורד ןיא

 .ץעק ןגָאלק
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 ןבעל ןיימ ןופ דלַאװ ןיא

 בייל ַא יו

 ,רעטעדנואוורַאפ ַא

 ,רעטקיטולברַאפ ַא

 דלַאװ םעד ןיא ךיא גיל

 .ןבעל ןיימ ןופ

 -- ליטש

 דלַאװ םעד ןופ גינעק םעד טסַאּפ סע יװ

 ,ןגָארטוצכרוד ןדנואוו ענייז

 ,רעטעלב יו ,טכענ ןוא געט יד ןוא

 ןלַאפ ,ןלַאפ

 ךימ ןקעדַאב ןוא

 -- לגרעב ןלעג ןטכייל ַא טימ

 ...טייקכעלברעטשמוא ןיימ

 ןזיּפש ענרעבליז

 הנבל רעד ןופ ןזיּפש ענרעבליז
 ,חרזמ םוצ ךעלטנייפ ךיז ןקערטש
 טכַאנ רעדליוו רעזדנוא ןופ גנַאזעג סָאד ןוא
 ןּפיל עניימ ףַא טינ ךָאנ טמוטש

 .ּבײל ןייד ןיא ורמוא םעד טקעװ רעגניפ עניימ ןופ טלעק יד
 ןגוא ענעטינשעגפיױוא ענייד ןופ ןלייפ
 רעטצנעפ עיורג יד ייב קירוצ ןלַאפ
 ןעמיורט ענענורעצ ךָאנ געיעג ןיא

 ? גנַאלקױקַאלג ןטייוו ןֹוא ,ןָאה ןקירעזיה םעד טסרעה
 .עגר עטכַארטעגסױא יד ,עגר יד סא ןעמ טפור סָאד
 ,דנואו עטר סגָאט םעד ןקעדפיוא ןעמ טעװ דלַאב
 .ךיור טימ ןעײּפשַאב יז לָאז לָאט ןיא טָאטש יד

 ,רעיױרט רעזדנוא ןופ טכיל סָאד ,גָאט ןופ דנואװ יד
 ןגױא עליטש ענייד ןסיירפיוא רעטיירב טעװ
 ,רעגעלעג ןסייוו ןפַא ןטָאש ןיימ ןטיה טסלָאז
 .טעמוא רעשלדיימ ןייד ןעילבפיוא טעװ ןטָאש ןופ

 חרזמ ןיא ןטנורגּפָא עכיילב
 ,הנבל רעד ןופ ןזיּפש ענרעבליז ןעגנילש
 ןצענ עטרעכעלעצ ענימ רעטנוא ןיוש ךיז ןגיוב סעצײלּפ עניימ
 .גָאט ןופ ןטניוװ יד ךָאנ ןגָאי ןָא ךיז ביוה ךיא
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 טכַאנ עטוג

 ,טייקליטש עכיילב ,ריד טכַאנ עטוג

 .טכַאנ עטוג ַא ,ןייש הנבל

 ,רעדימ ןוא דימ ךיא רעוו טציא

 .טכַאמרַאפ בלַאה ןגיוא עניימ

 ,ןעלמירד סרעלדָא יד ,גרעב יד ףַא
 ,טור גיװ-טכַאנ ןיא לָאט רעד ןוא
 רעװ טּפַאלקעג ליטש טָאה רימ ןיא רָאנ

 ,טולב ןיימ טימ ךיז טליּפשעג ןוא

 דרע רעטיור ןופ טירט

 ךיז טרַאשעגמוא טָאה טָארט ןיימ רָאנ
 ,געו ןקידנטָאש םעד ףַא
 ןײש-טכַאנ ןיא ךיז ןרָאלרַאפ ןוא
 .געוו ןקידנטָאש םעד ןופ

 ,רערעווש ןיוש ּפָאק ןיימ טרעוו רעטציא

 .טכַאמרַאפ בלַאה ןגיוא עניימ

 ,טייקליטש עכיילב ,ריד טכַאנ עטוג

 .טכַאנ עטוג ַא ,ןייש-הנבל
= 

 ןעלגילפ עסייוו ןופ טלַאפ .ַאנַאװרינ וצ םולח רעכיילב

 עקידרעטַאלפ .,עזייוו

 ,ןעלגיּפש עמוטש ןופ סױרַא טיירש קיטייו רעמוטש רעזדנוא
 .ןסיורעד ךיז קילגמוא םעד ןופ עטגיוועגנייא סָאד לָאז

 .ןטולב יד ןיא ןכירק טינ זדנוא וצ ןוז יד טעװ קיבײא
 ןסערפ ךָאנ לָאמַא זדנוא ןלעװ ןטייצ ןופ ןייצ עלעג
 ,ןטוג םוצ סַאה רעייז ןענָאמרעד דניצַא רימ ןלָאז
 .ןסעגרַאפ סטכעלש ןוא סטוג רעייז ,ןסעגרַאפ ךָאנרעד ןוא

 ןפָאלעגנָא ןטניו טימ גנַאל ןיש זיא ורמוא רעזדנוא

 ,ןגיוורַאפ טינ לָאמניײק רעמ זדנוא ןלעוו ןעלמיה עפיט

 ןֵפָא ןענעז ןגעו יד -- ,דרע רעטיור ןופ טירט עגנוי

 ןגיזַאב ןילַא ךיז ןכוז ,ןכוז טציא ןיילַא ךיז

 ,ןריפרעד ןיײילַא ךיז ןעיצ ,ןעיצרעד ןיילַא ךיז
 .ןרילרַאפ --- ךיז ,ןעניפעג ךיז ,ןריפרַאפ ןײלַא ךיז

 ןרעוו טינ טציא

 ,ןבעוועג עלעקנוט ןלַאפ --- ןענוז ןופ טכיל טעמוא
 ,רעטיצ טינ טילב רעסייוו -- סנברַאש עלעג ןופ ּפַאלק-רעּפַאלק
 ןבעל ןופ טסייג קידנענָאמ ,טעלמַאה ,ךיד טמרַאמוא טיוט
 ,רעטיר רעד ,טָאכיק ןָאד ךיז טגָאי ,סיריערּפ ףַא ביוטש סנקלָאװ

 ןגערפ ןופ גנַאלק רעװַאשז ,טינ רירביוו ,ליטש --- ןייז טינ יצ ןייז
 ףרעו טשינ טציא טָא יז ,ָאד ןייז וצ גנַאזעג רעשימטיר
 ןגעװ רבדמ ףַא טפרַאשעגנָא ןזיּפש עטלַא ןופ קסַאילב
 ןףרעטש טימ םיא רעכעלעצ ןוא למיה ןטלַא םעד ךעטש
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 ןטעלָאירט

 ע י ג ָא לָא ט נ א

 רעטכיל ןופ ץענ לּפענ םעד וצ -- למיה ןצרַאװש םעד ךעטש

 .רעכעד עיורג יד ןופ ןענולַאב עקיברַאפ ןזָאל
 ,רעטכיזעג ענעסעגרַאפ גנַאל ,סנברַאש טימ גרעב רעביא
 .רעכעה ןעילפ ,טשינרָאג ןופ ךיוה םעד וצ ןעילפ

 -- ןרעטש ןופ געװ ןטלַאק ,ןענוז ןופ דלָאג טעמוא םעד ךרוד

 .ןרעוװ טינ ןוא ,ָאד ןייז קיטניװ ,ןרעו טעװ טָאכיק ןָאד

1 

 .ןעגנַאפעג טולב ןגייא רעזדנוא ןיא זיא סָאװ ,טכיל-רעדנואוו

 ,טױה רעזדנוא ןופ טייקלטייא יד טסייר סָאװ ,טייקילעז

 ,ןעגנַאלרַאפ ערעזדנוא ןופ שַא םייב טכַאװ סָאװ דיירפ

 .ןעגנַאפעג טולבדגייא רעזדנוא ןיא זיא סָאװ ,טכיל-רעדנואוו

 ןעגנַאגרעד טינ ךָאנ ףוס םוצ זיא סָאװ ,טָארט רעזדנוא ןופ דיירפ

 .טיױט ןופ ןצענערג יד ייב ,ןבעל םוצ סנַארעװער

 ,ןעגנַאפעג טולבדגייא רעזדנוא ןיא זיא סָאװ ,טכיל-רעדנואוו

 .טױה רעזדנוא ןופ טייקלטייא יד טסייר סָאװ ,טייקילעז

2 

 .רעױט ןסייוו ַא ףיױא טלגיר םולח רעסייוו רעזדנוא
 .ּפָארַא ביל רעזדנוא ןופ גנוקיניײּפ ןופ דנואוו יד טלַאפ
 -- רעיורט רעזדנוא ןופ טכיל סָאד ,טסול ןופ טייקימַאלפ ךיז טשעל
 .רעױט ןסייוו ַא ףיוא טלגיר םולח רעסייוו רעזדנוא
 רעיומ ןופ ףרַאש יד לָאז ,רעדלעפ ףַא ץילב רעד לָאז
 ּפָאק ןגנוי רעזדנוא ןגָאלש ,ןגױא יד ךָאנ ןכעטש
 .רעיױט ןסייוו ַא ףיוא טלגיר םולח רעסייוו רעזדנוא

 .ּפָארַא בייל רעזדנוא ןופ גנוקינייּפ ןופ דנואוו יד טלַאפ

 .רעדמערפ גניז

 ,רעדמערפ

 ,דנַאל םנופ טיירב יד ןוא גנעל יד ןטסעמ ןלעוװ טירט ערעזדנוא

 ,דנַאל םעד ןופ רעדנואוו יד ןכוז ןוא

 ,דרע עיר יד ןרעקַא טינ טעוװ סייווש רעזדנוא

 ,דנַאל ןופ לטרַאג-ךיוב םעד עפש טימ ןכַאמ רעזיול ןוא

 לַאפ-רעטרעוו ןלעג םעד ןברַאפ טינ טעװ טולב רעזדנוא

 ,לַאװַאנרַאק טירטס-יעמ ןקידבוט-םוי םעד ןופ

 . קירטש עסיײוו יד ןעיצרַאפ ןלעװ רימ טינ
 .ןיז סַאישזדרָאשזד ןופ רעזדלעה עצרַאװש יד םורַא

-- 498 -- 



 עי ג ָא לָא ט ג א

 סנפיוהרעטייש יד ןדניצ ןלעוו רימ טינ

 .ַאנַאיזיאול ןופ בייל ןצרַאװש ןרַאפ

 דייר עטמסרַאפ ןרעדיילש ןלעװ רימ טינ
 .ָאקיסקעמ-וינ ןופ בייל ןקידססוג םעניורב ןפַא

 ,דנַאל םנופ רעדנואוו יד ןכוז זיולב ןלעוו רימ

 ,דנַאל םנופ ןגעװו עטסיװ יד ףַא

 ןגעו עטייוו יד ןופ ביוטש ןפַא טירט ערעזדנוא

 ..דנַאל םנופ רעדנואוו יד ןרעוו ןלעוו

 .רעדמערפ ,רעדמערפ

 יּפסיסימ רענדורב רעד ןגעוו גנַאזעג דיירפ ןיימ ןרעה טסעוו

 ןגיוא ענייד ןיא ןדניצ ךיז רעיורט ןקידיירפ ןופ ךעלרעייפ ןלָאז

 ,רעדמערפ ,רימ טימ גניז ןוא

 ..רימ סימ גניז

 ,ַאנָאזרַא רעקינוז רעד ןגעוו גנַאזעג רעיורט ןיימ ןרעה וטסעוו
 .ןּפיל ענייד ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןקוצ ,דיירפ רעקימיורט ןופ ןעלכיימש ןלָאז

 ,רעדמערפ ,רימ טימ גניז ןוא

 .ירימ טימ גניז

 -- סַאנעריס עקיציּפש יד וצ ןענמיה עניימ ןרעה וטסעוו
 ,גנוגיינרַאפ רעליטש ןיא ןגיוא ענייד וצ ךַאמ
 ,רימ טימ גניז ןוא
 - ,..רימ טימ גניז

 ,דנַאל םנופ רעדנואוו יד ןכוז ןלעוו רימ

 גנַאזעג טצעל רעזדנוא ןעגניז ןוא

 .דרע רעזדנוא טינ ,דרע רעד וצ

 דיל-ןענַאװש רעזדנוא ןעגניז ןלעוװ רימ

 ,םייה רעזדנוא טינ ,םייה רעד וצ

 ,רעדמערפ

 רענעגייא

 .ייירעדמערפ

 דמַאז ןופ דנַאל םעד ןיא

 גרעב עטקעלּפַאב-ןירג ,עלעג
 ,ָאקיסקעמ וינ ןופ
 שינעטסיוװ עלעג-קידמַאז
 ,ָאקיסקעמ וינ ןופ
 ? ןעמעשרַאפ וצ טעברַא ןוא ימ ןפַאשַאב רע ךייא טָאה
 ,עטרעקַאעצ דרע ךעלקיטש ואוו-טינ-ואוו
 :למיה םעד וצ ךעלקנערק ןעלכיימש ןקורט ןוא ןיורב
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 עיג ָאל ַאטנַא

 .טײקצרַאװש זדנוא ביג
 .ןגער זדנוא ביג

 ,סרעטומ ןופ טסירב יד ָאד ןענעז ןּפמורשעגנייא
 ,רעגנוה ןופ ָאד רעדניק ןענייוו
 :סרעטָאפ יד ןופ סנרעטש יד ךיז ןשטיינק
 ,טײקצרַאװש זדנוא ביג
 .ןגער זדנוא ביג
 ,ןפיל עמוטש ךעלנייּפ סרעטומ ַא טעוו ןטליש זדנוא יװ ,ןרעה טינ רימ ןלָאז
 ,ןעז טינ ןוא
 ןגיוא עקידנגייווש סרעטָאפ ַא יוװ
 .זדנוא ףַא קידעכעטש ןוא זיײב ןקוק ןלעװ
 ,טײקצרַאװש זדנוא ביג
 ,ןגער זדנוא ביג

 יַאויל רעטלַא רעד

 רעמיצ-רעטניה םעד ןיא ןייז טינ ןיוש טסעװ וד
 ,זיוה-קנירט ןקילָאמַא םעד ןופ ,עדנעגעל ַא רַאפ דלעה ןיימ
 .יַאויל רעטלַא

 ,ןסעגרַאפ דייר עבָארג ערעייז ןזומ ייז
 ,ןעגנוצ יד טימ רטענוא ןקַאנק יז -- לָאמַא ןעוועג זיא סָאד
 ;טקניוו ןטייווצ םעד וצ רענייא ןוא --- ןרענָאיּפ עטלַא ןלייצרעד
 טנייה טליּפש סע קירעיורט יװ ,ָא ןרָאי ענייד ןעוו
 ,ָאינָאטנַא יערדַאּפ קילדנעצ-יירד ןיא ךיז ןבָאה
 .ָאינָאטנַא רעטָאפ ; טלייצעג זיולב
 טעילוהרַאפ טכַאנ ןייא ןיא וטסָאה
 ,ױזַא ךיד ייז ןפור סָאװרַאפ ,בױטשי-דלָאג טימ ךעלקעז יד
 :יַאויל רעטלַא בורג-רבדמ ַא ןיא טסָאה וד סָאװ
 ,ָאינָאטנַא יערדַאּפ .ןבָארגעג רָאי ףניפ

 ? ָאינָאטנַא יערדַאּפ
 -- ןעקנורטעג קנעש ןיא רָאנ טָאה'ס רעוו

 ,ןלייצרעד טינ לעװ ךיא ןוא | ןעועג טסַאג ןייד זיא
 ןענָאמרעד טינ םענייק לע ךיא ךעלדיימ ענעסַאלעגסױא ןצפופ עלַא
 ,תודוס יד ריד רַאפ ןבָאה
 ,ןגרָאברַאפ ןיילַא ריד רַאפ ןענעז סָאװ ,טרַאװעג לביטש-רעביוא ןיא
 לסעג עטצוּפעגסיױא קיצנייא-ןואךךייא סָאד ןוא
 -- טבש ןייד ןופ רעדיל יד זַא ,לטעטש םעד ןופ
 ,םייול יד ןופ גנַאזעג ַא ,טסואוועג טינרָאג טכַאנ ענעי טָאה
 .ייז רַאפ טכַאנ עדעי וטסליּפש .דרע רעד ףַא ןעוועג זיא טכַאנ ַא זַא
 --- רעטציא ןוא

 ,רעקיצנייא רעד ןיב ךיא זַא ,יַאוויל רעטלַא
 ,טקוקעגוצ טָאה סָאװ ,ָאנַאיּפ רעד ייב ןעייגרַאפ ןטנוװָא ענייד
 טלקערבעג ךיז טָאה טײקצלָאטש ןייד ןעוו רעגניפ עקידרעטיצ עטלַא ענייד טימ
 טקערטשעגסיוא ןיוש ךיז טָאה טנַאה ןייד יו רענַאקיסקעמ עניורב יד רַאפ וטסליּפש
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 .טונימ עקידניז עגנַאל ןייא זיולב ,טלטעבעג ןוא
 ,ןיינ ןיילַא וד זַא ןוא
 ןייז טינ ןיוש טסעװ וד ,טיױט ןופ ןעלּפענ יד ךרוד טסעוו
 ,עדנעגעל ַא רַאפ דלעה ןיימ ,ןגיױא ענייד ןיוש ןעיצרַאפ סָאװ
 ,יַאװיל רעטלַא : ןעזרעד דלַאב
 .ָאינָאטנַא יערדַאּפ ןעוועג זיא ןבעל ןייד זַא

 גניל גנָאפ ןוא ,יײזָאשזד ,ךיא

 ,רענַאקיסקעמ רעדנילב רעד ,יײזָאשזד ,ךיא
 ,גניל גנָאפ לרעזעניכ עקניטלַא סָאד ןוא
 ןרָאװעג טכייל רעדניק יו טנייה ןענעז
 .גניז ךיא ,ךיא ןוא ,רימ רַאפ םוא עדייב ןצנַאט

 .טעמוא רעזדנוא זיא טגיוורַאפ זדנוא ןיא ףיט
 ,ייוװ טינ רעמ זדנוא דמערפ רעד ןופ רעיורט רעד טוט
 ןרָאלרַאפ קילב ןטלַאק ןייז גניל גנָאפ טָאה
 ,ײזָאשזד טָאה ןסעגרַאפ ָאקיסקעמ ןייז ןוא

 ןטעב ןוומ ךָאנ לעװ ךיא ,ליפ רָאנ ךיא
 ,גנַאל ךָאנ ןייז טעמוא ןיימ לָאז רעטגיוורַאפ ַא
 ןביירטרַאפ טינ טציא ךיא לָאז דיירפ רעייז
 .גנַאזעג םענעסערעד רימ ,ןדימ ןיימ טימ

 ןריפרַאפ טייקנסעגרַאפ וצ ייז לָאז
 ,דילסַאג ַא ןופ רענעט עדליוו עניימ
 .ןעיירד ךיז יײזָאשזד ,גניל גנָאפ לָאז ןצנַאט
 ...דימ סעלַא ,סעלַא ןופ יװ ייס ךָאד ןיב ךיא

 ןאלעלקעמ יזיעד

 ,לטעטש ןופ רעטומ עזָאלטכורפ יד ,ןאלעלקעמ יזיעד
 ,ןריט ענעפָא ייב ןענַאטשעג זיא טעביהּפוח ריא
 ןריט ענעפָא רעטניה ןייטש טעוװ ןוא ,ןביילב טעװ ןוא
 ןבעל ןופ לַאפּפָא םעד ןעמענוצפיוא קיביגכָאנ ןוא ,בייל ריא זיא יירטעג
 ,ענערָאבעג טינ רַאפ טנורגּפָא רעד ןייז וצ קידלודעג ןוא ,בייל ריא זיא טיירג
 .טכַארט ריא ןיא רעטציא ןיוש ןענעקירט ןעמָאז טימ תורוד ייווצ
 ,םירעדעג עריא ןיא ןליופ ןעמָאז טימ תרורוד ייווצ
 ןרענָאיּפ סרעטָאפ ןופ ןעמָאז יד
 .ךעלגניא עדנכוז קיבײא עקירעגיינ ןופ ןוא

 .דרע רעיור רעד וצ ןיז עקרַאטש ןדנובעגוצ יז טָאה טנעה עטנוזעג טימ
 ,ןדנוצעג ךיז ןבָאה גנורעצרַאפ-טסבלעז ןופ תופירש עדליוו
 .טעב-הּפוח ריא ייב טייקליטש טכַאנטימ רעד ןיא טליקעגּפָא ךיז ןוא
 .טעב-הּפוח ריא ןופ ןגערב יד ייב טפרַאשעג ךיז ןבָאה ,דלודעג ,תונשקע
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 ,ןייז וצ תונשקע
 ןביילב ןוא דרע רעיור רעד ןיא ןעלצרָאװניײא ךיז
 ,ןגיז וצ רעגַאב

 .ןגיז ןוא --- ןעלגָאה ערעווש רעטנוא ּפעק ערעוװש טימ ןייטש

 .ןעיוב וצ דלודעג

 ,רעטכעט ןוא ןיז ןעגנערב ,סרעטומ ןעגנערב

 ,ןעיוב ,ןעיוב ןוא
 ,ןעיוב

 ! ןאלעלקעמ יזיעד

 טימ רעדניק יד ןעלטרעצ ןלָאז טנעה ענייד טינ ןעמ טזָאלרעד סָאװרַאפ
 ? ךעלּפעק עסייוו

 ? ןגיוא עלעה יד טימ ךעלּפעק יד ןטעלג טינ רעגניפ ענייד ןרָאט סָאװרַאפ
 ? ךעלקעב עטלקנירּפשַאב עניורב יד ןרירַאב טינ ןּפיל ענייד ןלָאז סָאװרַאפ

 -- ןאלעלקעמ יזיעד

 ,לטעטש ןופ רעטומ עזָאלטכורפ יד

 רעגענ ַא וצ

 עקירפַא עדליוו יד טָאה'ס
 ,טקישעג רעהַא ךיד
 אמַאבַאלַא ןופ ןוז יד ןוא
 ,ןגיוצעגפיוא ךיד טָאה
 רעדָא רעקידעבעל רעד וטסלָאז ןרעוו
 .רעמיצ ןיא ָאד ןכַאז עטיוט יד ןופ
 .לעז ןוא ץרַאה רעייז וטסלָאז ןרעוו
 םיזעב םעד ןופ ןקעטש רעניורב רעד זיא
 ,קידנעָארד ,טנַאה ןייד ןופ רעגניפ רעגנַאל ַא יו

 ןויטָאמ רענַאידניא

 ,סענורטס יד רעביא טדיינש
 ןכײײלגסיוא ןגיוב רעד ךיז לָאז
 ןעילפ טינ רעמ טעװ לייפ רעזדנוא
 ,למיה ןעיולב םעד וצ
 ,גרעב יד ייב
 ,ץענערג רעזדנוא ייב
 ,טעטנעּפעג דרעפ ערעזדנוא ןעייטש
 ןעלצרָאוװ:רבדמ ערַאד ןעשזירג
 ,רעדלעפ עדמערפ ןבעל
 .ַאפלַאפלַא רעדנעילב טימ ךייר
 ,ןטניו ריא ,ןעמַאזוצ ךיז טמוק

 .קעלפ בוטש ןעיורג ןדעי ףַא קידנעלטייט
 ,קידנצנַאלגטעפ ליד רעד זיא
 .טכיזעג ןייד ןופ טוה יד יװ
 ןסָאגעגפיונוצ יו טולב ןייד זיא
 טשימעגפיונוצ יװ ןצנַאגניא טסיב
 ,טייקכעלניורב רעלעקנוט רעד טימ
 ,קידנעלטרעצ ןֹוא קידנטעלג
 שיט םעד קידנשיװ
 ינעגַאהַאמ ןופ ןלוטש יד ןוא

 ,םורד םעד ןופ ,ןופצ םעד ןופ
 ,ברעמ םעד ןופ ,חרזמ םעד ןופ
 ןעגניז רעטיב ,ןענייוו זדנוא טפלעה
 .ןייגרַאפ ןופ רעדיל ערעזדנוא
 ,ןעלגיופ-רעביור ,סרעלדָא עדליוו
 ,ןטָאיָאק ןוא ךעלסקיפ-רבדמ
 רענייצ יד טפרַאש ,ןעלבָאנש יד טפרַאש
 ּפָא טינ טערט
 ,רעכעל"לעווש ערעזדנוא ןופ
 ,בוט םוי רעייא ןעמוק טעוװ דלַאב
 ןעגנערב םיא ךייא טעװ טוט רעזדנוא

--- 502 -- 



 צי ג ַא לא ט נ א

 ןגער ךָאנ טעבעג

 רעדניק עקירעגנוה
 ,ריד רַאפ רימ ןעייטש
 .עטסיו רעד ןיא טארוב יד יוװ קידלודעג ןוא

 ,ןקורט זיא לעק רעזדנוא
 ,קיטשרָאד זיא גנוצ רעזדנוא
 עזורוקוק יד ןוא
 ,טייקטכייפ ןָא טרַאד

 ,סנקלָאװ יד --- דיירפ ןופ סרעגָאזנָא יד זדנוא וצ קיש
 ןגער םעד שינעטלעהַאב רעייז ןופ סױרַא ביירט
 גרעב עלַא ןופ יינש םעד גָאי
 ּפָארַא זדנוא וצ זייוונכייט
 ,רעסַאװ ןּפעש וצ טיירג רעבייוו ערעזדנוא ןעייטש םילכ ערעזדנוא טימ
 ןבעל ןּפעש וצ טיירג רעטכעט ערעזדנוא ןעייטש םילכ יד טימ

 ,עזורוקוק רעזדנוא זיא רימ יוװ קידרעטיצ
 .ןעקנירטוצנָא ןעלצרָאװ יד טיירג

 .אנוש םעד ןופ סרעהעּפש יד זדנוא ןטיה ןולעפ עטסכעה יד ןופ
 ,דנוא רעביא ןגױא-רעלדָא ןכַאװ ןולעפ עטסכעה יד ןופ
 ,רעגנוה ןֹופ דימ ןרעוו לָאז בייל רעזדנוא ןטרַאוװ
 .טבש רעזדנוא ןלַאפַאב טעװ טײקכַאװש ַא ןעוו ,ןטרַאװ

 5צ ,4605164

 "'טאםג6 40 ץסט 866, לׁש2ג16 לטםנזזתגת'?/

 ןָאסדָאה ןויב סנַאעלרָא-יינ ןופ ןגעוו עטיירב עז ךיא
 ןגערב ערעיײז ןקעלפַאב ךעלזערג עקידרעמוז-ףוס עלעג עז ךיא
 טרעקַאעג ןבָאה סָאװ ,טירט ערעוװש עניימ טסיזמוא ךוז ךיא

 ,סנקור עקיבוטש ,עכייוו ערעיײיז
 ןעמַאטש עטרעטעלברַאפ ןירג ,עטסעפ יד טסיזמוא ךוז ךיא

 .רענרעק עטייזרַאפ עניימ ןופ
 .טלקערבעצ ןוא טליופעצ טעטש עטיובעגפיוא עניימ ןופ טנעוו יד עז ךיא
 ןטַאטש עלַא ןופ רעטעברַא-דרע םעד ,קלָאפ ןיימ ,עז ךיא
 .דרע רעד וצ עביל ןָא ,ןזײא-רעקַא ןייז וצ ןדנובעגוצ
 עינרָאפילַאק ןופ רעכוזידלָאג ןכעליירפ םעד עז ךיא
 ,ןגיוא ענעקנוזעגנייא עפיט ןוא טיוה רענעכָארקעגּפָא רעלעג טימ
 ,בורג ןייז ןופ ץרַא םעד --- ןגרַאק ַא ןופ רעגניפ עקידנרעטיצ טימ קידנרַאש
 ,קרָאי וינ ןופ ןַאמרופ ןטצעל םעד ,רבח ןטלַא ןיימ עז ךיא
 ןּפיל ענייז ףַא דייר עניימ ןופ יוט םעד ןָא ,דרע רעד וצ קידנעקניז
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 ע י ג ָא לא ט ג ַא

 ,םירבק ןיא טסימ ,רענייב עטליופעצ עז ךיא
 .טרעּפכורּפַאב טָאה רעּפרעק רעקרַאטש ןיימ סָאװ ,בײװ-ןסַאג םנופ ךעלטשער
 ,ןַאמטיהו טלָאװ טנַאגיג םעד ,רימ ןופ --- םולח ןקיזיר םעד עז ךיא
 ןטָארטעג סיפ עקידרעטיצ ןופ ןגעו עסייוו ףַא טרעװ רע יו
 יוװדָארב רעסייו רעד ףַא ךעלטעלב ערַאד עז ךיא
 ןטָארטעג רעדניק עכיילב ןענָאילימ ןופ

 ,וטסעז סָאװ ,ןוַארב ןַאשזד
 ? ןוַארב ןַאשזד ,וטסעז סָאװ

 ןטַאטש עלַא ןיא םוא טילפ המשנ ןיימ
 .ַאינישזדריוו ןיא םוא ךימ ןכוז ייז ןוא
 .ַאינישזדריוו ןיא ןעגנעה לָאמַא ךָאנ ךימ ןלעוו ייז
 ,סוזעי ןעמערָא םעד ןקיציירק ןלעוו יז
 ,לעווש-ךכריק רעטשרע רעד ייב

 ?וטסעז סָאװ ,גרובסיטעג ןופ םירבק יד ףַא ,דרַאב
 ? ןלָאקניל םעהערבייא ,וטסעז סָאװ

 ,טיוט זיא רעריפ רעייז ,דנַאל סָאד זיא סיורג
 ,טיור זיא האניש ןוא ,לעג ָאד זיא טולב
 ,דיז רעד זיא ץרַאװש ןוא ,שלַאפ ץלַא זיא דרָאנ רעד
 יּפיסיסימ רעד ןופ עגנעטש עגנַאל יד רָאנ
 ,ןעמַאזוצ ברַאג ןרעווש ַא ןיא ייז טדניב
 ,ץנַאג קיבײא ,קידעבעל קיביײא ןוא
 ,יּפיסיסימ ןיגינעק רעזדנוא זיא
 -- ץנַאג ןוא ףיט ,קידנעגניז קיביײא
 .יּפיסיסימ ןיגינעק רעזדנוא זיא

 ןעמָאנ ןיימ לָאז

 'ןבירשעגנָא רעסַאװ ןיא ,סטעיק יװ ,ןייז ןעמָאנ ןיימ לָאז
 ,טיוט ןיימ ךָאנ ןענָאמרעד ןוא ןעקנעדעג ךימ טעװ ריא
 -- ןעמָאנ ןיימ טגָארט סָאװ רעד -- ןסעגרַאפ ריא טעװ ױזַא יו
 ,טיױר זיא טולב ןֹוא --- ןגעװ ףַא טצירּפשעצ טולב ןייז טָאה

 ןצונרַאפ ליפ ןרָאי טעוו טייקיבייא יד ןעוו --- רעטעּפש

 ,טייוו ױזַא ךימ טגָארטרַאפ טינ ,לגילפ רעלדָא ריא ,יעה

 ןייזָאד רעיא טציא רעטשעצ ךיא ,ןרָאי עניימ ,ןרָאי

 .טייצ רעטייוו ַא וצ ןעקנַאדעג עטלּפענרַאפ טימ
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 לַאגיס ר ר



 לַאגיס ,י

 .עילַאדַאּפ ,ץיואקבאלס ןיא ,1990 .,.גיוא ןט3 םעד ןרָאבעג -- ?שגיס י

 .1919 ראי ןיא -- רעדיל ןקורד וצ ןבייהטננא ,1923 ןיא קרָאי וינ זיא זטמוקענ



 ןכַארּפש עלַא ךייא גנַאזעגבױל ַא ,בױל ַא ,בױל ַא
 ,שיאערבעה ,שיסור ,שיװַאלס ,שטײד-טלַא
 ,עלַא ריא ,עלַא ,שיניירקוא ,שילוּפ ,שיזױצנַארפ-טלַא
 ,ןעגנַאלק ,רעטרעוו ,ןבליז ןגָארטעג ןבָאה סָאװ
 ,תוצראהמע עקרַאטש ,עקיבמעד עקיטולבלופ ,קיטַאמַארג עטלבוהעג
 סקַאלפ ןטסָארּפ ןוא לװַאב ןוא לָאװ ןוא דייז
 ןענופשעגפיונוצ ןוא טפעהעגפיונוצ ןוא
 .שידיי ןרעיײט ןכעלרעדנואוו רעזדנוא
 ,דָאירעּפךָאגרַאשז ןיא וליפַא
 ,שיטעקָאק ןוא קיטפערק ןוא שירפ ןעוועג וטסיב
 .שידיי רערעייט רעכעלרעדנואוו ןיימ
 ,סעקינשרדמ-תיב עשיגנויבָארג ןוא םיליכשמ יד
 ,רעביירש-םירמאמ ףַא ןזיה יד ןבירעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ריד ףַא ןטָארטעג ןוא טמעשרַאפ ךיד ןבָאה
 ,זָארג ןשירפ ןפַא רוב רעקידלטעטשניילק רעד יו
 ,טכיל עטשטנעבעג ייב ןשיט-תבש עסייוו ייב ,וד ןעוו
 ּפָאצ םענעטכָאלפרַאפ ַא טימ ןסעזעג םורפ טסיב
 ןשטנעבטכיל ךָאנ ןופ הניחת עקיליה יד טגָאזעג ןוא
 .רעטצנעפ םענעפָא ןבעל ,שמוח-שטייט םייב ןוא
 טילבעג טָאה טיװצ-טרָאג ןטימ רעמוז רעד
 וד יו גנואילב רעשיטנַאמָאר רעד טימ
 ,טייצטנגוי רעמורפ רענייש ןייד ןיא

 ,רעטניוו ןוא
 ןגייוצרעמיוב יד רעביא יינש
 ןטױלּפ עסייוו יד ףַא ןעָארק
 ךעלכיור עכעלטיור
 .טפול רערעטיול רעד ןיא סנעמיוק ןופ
 ,ןסַאג ןופ טייקשימייה עקידנעמושז יד
 ,סרעריפרעסַאוװ
 ,םירדח ןופ ךעלגניי
 ,רעדניק טימ ךעלדיימטסניד
 ,ןעיולב ןעיינש יד ,טכַאנרַאפ ןוא
 ּפָארַא ןרעדליּפ רעמידיוב יד ןופ
 --- ,הכונח ףַא ךיז ןעשַאּפ סָאװ ,זדנעג יד
 ,טילבעג וטסָאה ןעמעלַא ןוא ץלַא ףַא
 ןרעטניו ןוא ןרעמוז רעביא טרעטַאלפעג
 ,תוריּפ עקידרעמוז רעביא ןוא טיווצ גנילירפ רעביא
 ןעמיולפ ןוא ןסערגַא ,לשנייוו ,לּפע ,ןרַאב
 ןגיוזעגנייא ךיז ןיא תוחיר ערעייז עלַא טסָאה

 ּו
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 טרָאװ סָאד

 עי גָא לָא ט גַא

 ןעגנוזעגנייא ןוא טּפוזעגנייא ןוא טּפַאזעגנייא
 ןעגניזסיוא ריד ןיא ךיז ליוו ךיא יװ ,ָא
 .גנַאזעג ןופ ןעגניר ענעדלָאג עטסטיירב ןיא
 העירז עטנוזעג יד ךיז ןיא ןבָאה לָאז דיל ןיימ ןוא
 .קנַאדעג ןוא םָאידיא ןוא טרָאװ ןייד ןופ
 ,םעט ןקַאמשעג םעד ריד ןיא ןליפ לָאז ךיא ןוא
 ןייצ עריא עלַא טימ טדערעג ךיד טָאה סָאװ עבָאב ןיימ יו
 .רָאי רעקיצעביז עקרַאטשרעביא עריא ןיא

 ,דניק ךָאנ טרָאװ סָאד רָאג ןיא לָאמַא ןוא
 ,קנַאדעג ןייד ןגָאזכָאנ טינ ןָאק ןוא ןיילק זיא'ס
 .טָארט ןייד ךָאנ ןײגכָאנ טינ ןָאק ןוא
 טנַאה ןייז ןיא ןגָארט טינ ןָאק ןוא ןיילק זיא'ס
 .רעצ ןייד טינ ,טסנרע ןייד טינ ,טייקרעווש ןייד טינ
 ,טלעוו רעד ןופ ןעגנערב סעּפע סע טסקיש וד ןעוו ןוא
 .םורַא ןטנגעג עדמערפ ןיא סע טעשזדנָאלב
 ,בוטש וצ בוטש ןופ ,סַאג וצ סַאג ןופ טייג
 ,םוטש-םוטש-םוטש --- ןוא עקידייל טימ טנעה טימ

 ,רַאנעלעמעל ַא טרָאװ סָאד רָאג זיא לָאמַא ןוא

 .טימעג ןייד טינ טייטשרַאפ ,טרעקרַאפ טדער
 ,קרַאמ םנופ רעכעד עלַא רעביא ,ןלעטש עלַא ףַא טגנילקעצ
 ,ןייצ יד ןשיווצ ןטלַאהעג ןבָאה טנעװ ענייד סָאװ
 ןייר טינ ןענעז קרַאמ םנופ רעליימ ןוא טנעה יד --- ןוא

 ,לָאמַא ,לָאמַא ,לָאמַא רָאנ
 ןייטש טביילב ןוא ןגעקטנַא ריד סע טמוק
 .ָאלעשזדנַא רעטסיימ םעד ןגעקטנַא זלעפ יװ ,גרַאב יו
 סױרַא ןַאמוט ךרוד יו ריד ףַא טקוק ןוא
 :טלעוו ןוא דרע ןופ רעמינּפ עקידתודוס טנזױט טימ
 ,עטנרָאצַאב רעפָארטש ,רעלטעב ,םיאיבנ
 .ןייטש ןופ יװ לרוג רעייז ןופ ךיז ןסייר סָאװ
 ןַאמוט ןקידנגיוו-ךיזךטרעווילגרַאפ ןיא ןגיוא יד טזיּפש וד
 סעשטרָאק לצרָאװ יו ןכָאנק-םינּפ יד טסעז ןוא
 ןוז וצ טסיװ ןופ ךיז ןסייר ,ןכירק
 --- ,טײװ רעביט ַא ןופ תולוק וטסרעה סעּפע ןוא
 ,טײצ ענעסקַאװעגסױרַא טינ ךָאנ גרעב רעטנוא ןופ
 ןָא ריד טגָאז רעדָא ךיד טפור סָאװ ,טָאג ןופ לוק סָאד יװ זיא'ס
 ,טייו רעכעלדנעמוא-ךעלדנעמוא ןַא ןופ ןעמוקנָא ןייז
 ,טייז רעסָאװ ןופ ,געוו ןכלעוו ןופ טינ טסייוו וד
 :םורַא ךיז טסקוק ,ףיוא ךיז טסביוה --- ןוא
 ןייג ןזָאל ךיז וטסלָאז ןענַאװ ךרוד
 .םיא ןגעקטנַא
 ,םיא ןגעקטנַא
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 דלָאג

 ,טעפעג ןיילק ןוא לָאמש ַא ןיב ךיא
 ,טלעוו רעד ןופ רעדנואוו רעד ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ רעיורט רעד ןוא
 ,רימ ןיא דלָאג ןייז טפירטעג טָאה
 ,רימ ןיא לַאג ןייז טפירטעג טָאה
 ,טליפעגנָא ךימ ךיג ןוא
 ךיז טסיג סע ןוא
 ךיז טסיג
 .ןגערב עניימ רעביא

 טייצ רעד רַאפ תולצנתה

 .םלוע תיב ַא ףַא רמוש ַא
 .ןייבעג ןוא ןייטש רעייז רעביא רעטיה ַא
 ןעזעג יז בָאה ךיא לייוו

 טולב קירעייפ ןּפָארט ןייד
 ןָא ךימ טדניצ ןוא ףיוא טילג
 ׁשַא עיורג סָאד ןייז ליוו ךיא --- רָאנ
 -- ןעקנופ עסייה ענייד ףַא
 ,ןטלַאהַאב ,ייז ןעמערַאװ
 .טרָאװ ןיימ רעטנוא רעדיל יו
 ןייז טעכיױא ליו ךיא --- ןוא
 ייד ןופ ןייּפ רעד
 -- ןעגנַאגעגּפָארַא ןענעז סָאװ
 ּפָארַא-גָאט ןעלגָאװ
 ,ןטָאש-טיױט ןיא טמעשרַאפ
 טכיל קירעיורט רעייז ןייז ליוו'כ
 ,דיִל ןיימ טימ ןייגטימ ןוא
 ןרעטמַאל טלַא ןַא טימ יו
 .טכַאנ ןוא טסיוװ ןופ געוו ןפַא
 -- ןביילברַאפ ןטרָאד ליוו'כ --- ןוא

 דלָאג-טלַא

 ןטרַאװ --- םולח ןסיורג ןופ טכיל ןיא
 ןכעלרעדנואוו ןייז דיײשַאב ןייז ףַא
 ,עטבילגרַאפ-שירעדניק
 טציא ןיוש ךיא ביילק טָא --- ןוא
 געוו םענעגנַאגעגּפָא ןרעביא
 ,גנואילב ענעלַאפעגּפָארַא ןייז
 טציא ךיא טלַאּפשעצ טָא --- ןוא
 ,טרָאװ קיטרַאפ ןוא ףייר ןייז
 :לָאש רעיורג ןייז ןיא --- ןוא
 .ןבעל ןרעק רעטיור א
 ,קיטייוו ןרעק רעטיור ַא
 ןרעק רערעטיול ַא
 .דלָאג

 ,סױרגַא דנַאל ַא בורח טרעוו'ס יװ ױזַא
 ,ןכָארבעצ טרעװ קלָאפ ךעלדירפ ַא ןוא
 ,זױה םערָא ןוא ןיילק ַא בורח טרעװ
 .הכרבל ונורכז --- סנדייז ןיימ יו

 ,ךַאד ןטלַא ןרעטנוא תורוד ןביז
 .ןגיובעגנייא ךיז טָאה ךַאד רעד -- ןוא

 ,ךַארּפש ןוא קַאּפ ןוא קַאה טימ --- ךיא ןוא

 ,ןגױצעגסױרַא רעטצעל רעד ךיז בָאה
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 טירט ןיא טירט ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא

 ןףקעלפ ענרעבליז יד טימ ץַאק יד

 ,דיי רעשיווטיל ַא -- חרוא רעטצעל רעד ןוא

 ןקעטש רעטַאװעקוס סנדייז ןיימ ןוא

 ,ירפרעדניא ןופ ןוגינ-םיליהת רעד ןוא

 ,טלמירדעג ןקלַאב ןפַא טָאה סָאװ

 ןיו ןטלַא ןופ עליײשטַאפ סעבַאב ןיימ ןוא

 .טלמילבעג יולב ךעלטיור דייז רעיורג

 ט"שעב ןקילײה ןופ רעדנואו לש תוישעמ ןוא

 ,םירפס-רסומ ןופ המכח ןוא

 טשער רענייש קידתורוד-טלַא רעצנַאג רעד ןוא

 .םרָאפ ןייז ןוא גנַאלק ןייז ןוא גנַאזעג ןייז טימ

 ,קידנטייר עלעגיצ םענעדלָאג ןּפַא ןוא

 ןרָאפעגכָאנ רימ דילסקלָאפ סָאד זיא

 גיוורעדניק ןרעטנוא ןופ עלעגיצ סָאד

 ןרָאי קיצעביז ןיא תורוד .ןביז

 טרַאװעג םי ןופ גערב םייב טָאה ףיש יד
 ,ןעגנַאהעג ןטסַאמ יד ףַא סעוועמ יד ןוא
 ,טכַאנרַאפ רעליטש רעד ןענַאטשעג זיא גערב םייב ןוא
 ףןעגנַאגעגנײרַא ףיש ןיא זדנוא טימ ןוא

 ךעלמיתבש

 בקעי ןיע ןיא ןײרַא ךָאנ טקוק רע טינ רעמ ןיוש ןעגניז ךעלמיתבש

 ,ןגיוא עקיטכיל טימ ,ערָאלק טימ .תומוקמ עטלַא ערעזדנוא ןיא

 רעלעג ַא הניחת ַא ןיא --- יז ןוא ,רעביטש יד ןעיורג קידעכָאװ

 .ןגיובעגרעבירַא ןהעש-העש .תומהב יד ןופ ךעלכעלעטש יד

 - וצניהַא ןעמוק ךעלמיתבש עלַא ךיז ןבָאה --- ךעלמיתבש
 ,ןטרָאד ןעורּפָא ךיז ןלעטש ןוא ,סעלָאּפ ענעדייז יד ןביוהרַאפ
 טײקליטש עכעלדירפ קיטעמוא ןַא ןגעוו עקיבוטש ךרוד ןענעז ןוא

 ןטרָאג םניא דלָאג קידלולא טניּפש .תולג ןטכירּפָא ץעגרע קעװַא

 ,ןזָארג עקידימ ןיא ןלירג עטצעל ,עמשטערק ַא ןיא ּפָא ךיז ןלעטש ייז

 תורימז עקיגָאטיײב-תבש ןליּפש ןרָאי עטלַא-יורג ןופ עמשטערק ַא

 .ןעלדיפ עקיטסברַאה ערעיײיז ףַא סערַאמשטערק עיורג ןוא עטלַא יד

 .סעריל עקיטסברַאה ערעייז ףַא ןרָאװעג ןסעזרַאפ ןענעז טרָאד
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 ןטרָאד ןופ

 ,טרעטייװרעד טינ -- ןבילבעג רָאנ רענייא זיא עטנָאנ ןביז ןופ

 'ןכַאז ענעגנַאגעגקעװַא ןופ ןדייר טנװָא ןיא לָאמַא-ךָאנ רע טמוק

 ,געט ענעריובעג-קירעבַאלש עקיטנייה ןיא

 .ןורכז לקניוו ַא ןיא תורצוא ןגיל
 ןרָאװעג ןייש ןטכענ ןרעטניה זיא ץלַא

 ,ףױרַא-גרַאב םוצ גנַאזעג ַא זיא ןגרָאמ רעד זַא

 .לָאט ןטיירב ַא ןיא בושי רעליטש רעטנױאװַאב ַא ןטכענ רעד זיא

 | ,םישעמ עטוג ןופ השעמ ַא טרָאד טרעװ העש רעדעי ןוא

 .החּפשמ רעזדנוא טמענרַאפ סַאג עבלַאה ַא

 ,םיובנרַאב ַא טימ ןטרָאג ַא טָאה'ס רעוו

 .ןוויוא ןרעטנוא ךעלצעק טימ ץַאק ַא -- רע

 .דירַאי ַא ךָאנ ץנימ רעטסייט ןלופ ַא רעװ ןוא

 ,דרעב עדנָאלב טימ ךָאנ ןענעז סרעטעפ עלַא

 ,יורג ןרעװ וצ ןָא טשרע טביוה עבָאב יד ןוא

 ,ןגיױבעג טינ ךָאנ ,טסעפ ךָאנ טערט עדייז רעד ןוא

 .בוטש ןרַאפ תוקריירעש יד קרַאמ ןיא ןײא-טלדנַאה ןוא

 .יינבש ןופ טייקיטכיל ,ָא ,טכיל ,ָא ,טכיל ,ָא

 .רעטניוו ףַא זדנוא ייב ץלָאה ןגעז םייוג ןעוו

 ,ייבש ןופ ןוא רעטניװ ןופ ,טכיל ,ָא ,טכיל ,ָא

 ןענעפע םיא לָאז ןעמ טרַאװ ןוא לַאטש םייב טייטש לבלעק'ס ןעוו

 .רעטיציצ-צ-ציצ ַא טּפַאכ ןוא

 . ןײרַא טָאטש ןיא רעטנענ טמוק טכַאנ רעד טימ ןוא

 ! ףלָאװ ַא -- טסָארפ ַא

 לירג ַא

 .ןעניול ןייק טינ ךַאז ןייק רַאפ טעב ,תוגורדמ ןייק וצ טינ ךימ גנערב

 .ךיז רַאפ ךיא דייל --- דייל ןיימ ןוא .ָאי ךימ גנערב תונויסנ וצ

 ,ןעניורק ןָא --- עקילייה עניימ ,סע גיוב ,סע ךערב ,ןבעל ןיימ םענ

 .ךיש עטמירקעגסיוא טימ ןוא ,ָאד ריד רַאפ דימת ןיב ךיא

 ,רעטצנעפ עדמערפ --- ןגער ןיא ןוא טרעסעבעג ךימ ןבָאה ןדייל

 ןײשנּפמָאל ַא טרָאד ןופ טקניוו .טכַאמעג קידתוינע ןוא

 ,רעטסנעלק רעד שטנעמ רעד ָאטינ זיא ,טרעסערגרַאפ ךָאנ --- טייקסיורג ןייד ןוא

 ןייז סע לָאז ךיא ךימ עשזדדַאמ .טכַארבעג טירט ענייד וצ --- ךימ

 ןטלַאּפש יד ןיא רעטקוררַאפ ַא עטסָארּפ טנזיוט יד ןופ רענייא

 ,לירג עיורג ַא יו ךיא גיל .טלעו רעד ףַא ןשטנעמ עניילק

 ןטלַאהַאב יװ ,טנװָא םוצ ןוא עטזָאלעגּפָא --- תוגשה ןָא

 ,ליטשרעדניא םיליהת ךיא לירג .דלעפ ןטסיװ ַא ףַא ןטניוו
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 ןבעל ןיימ

 ,ןבעל ןיימ ךיז טגיוב ,דרע'רד-ייב ,ןיילק
 .טלעוו ןיימ ןופ לרוג רעיורג
 ןגיובעג-דימ זיא טרָאװ ןיימ ךיוא
 ,טלעצעג טלַא ןַא --- דיל ןיימ ןוא

 ,רעלטעב ַא ןטרָאד טניואוו ןעניואוו
 .טיזעג ןייז זיא טשטיינקעצ ןוא
 ,רפס ַא ייב טנװָא ןיא טעּפש
 ,טכיל שידָאמטלַא ןַא ייב ןוא

 ,םיקוסּפ ןטרָאד טנעייל ,רע טציז
 ;לָאמַא ןופ תוישעמ --- הרות
 ךיז גרעב יד ןיא ןבילקרַאפ טָאה
 ,לָאט ַא ןיא בוט םש לעב רעד

 .לביטש שייוג טלַא ,טלַא ןַא ןיא
 .טסענ ַא -- לרעטצנעפ ןרעביא
 ךעלקערב יד ךעלעגיופ יד טפרַאוװ

 ,טסע רע סָאװ רָאנ גנידצלַא ןופ

 ןכש םנופ ןגיצ ייווצ יד
 ,ןייגוצ םיא וצ ךיז ןעמוק
 --: עטיווס ןייז טימ ריזח רעד ןוא
 .ןייר ןוא ןיילק --- הרבח קיצנַאװצ

 ,רעניה ענייז טימ ןָאה רעד ןוא
 .ןיורב ןוא דלָאג עבַאר ,עסייוו
 בוט םש לעב רעד זַא ,עקַאט טפערט
 ןײלַא טינ ןסיב ןייק טסע

 הכונחל ריש רומזמ סבוט םש לעב םעד

 ,בוט םש לעב םנופ טָאטש ,שזובשזעמ ןיא
 ןלַאפעגסיוא זיא ,לטכיל ןטשרע םוצ
 ,רעגנירג ,רעגנוי ַא ,יינש רעטשרע רעד
 ןטױלּפ ןוא ךַאד ףַא טבעוועג ךיז טָאה
 .רערָאלק ַא דייז ַא -- טירט יד רעטנוא
 ור רעלעדייא ןיא טגיילעג ךיז טָאה
 .רעטצנעפ יד ייב ןסַאּפ עסייוו ןיא
 שובשזעמ םוקמ עמורפ עליטש'ס ןוא
 .ןרָאװעג ךָאנ רעמורפ רעליטש זיא
 ,ןטרָאג ןיא םיוב רעטלַא ךעלטיא ןוא
 ,ןַאקרַאּפ ַא ייב למייב ךעלטיא ןוא
 רעדניק ןוא ךעלעדייז עסייוו יו
 .רעבליז ןופ ךעלהרונמ יװ ןוא
 טפַאשביל רעסייוו טימ טָאה הכרב סטָאג
 .טרעדינעג ּפעק עטוג ערעייז ףַא
 ,רעביטש יד ייב ךעלעכלעטש יד ןיא ןוא
 ,םיאורב עמוטש סטָאג טורעג ןבָאה
 ,רעסַאװ ןוא ץלָאה ןופ ךָאי-ילעב יד
 ןדירַאי ףַא ןרָאפ סָאװ ,דרעפ יד
 .רעדלעוו עטלַא רעביא ארומ ךרוד
 ,הענכה רעשידיי טימ דרעפ יד
 ,ןגיובעג דרע רעד וצ סנקַאנ יד
 .ןגיוא הבוטל וז םג טימ דרעפ יד
 ךעלסעפ יד ףױרַא-גרַאב ןֿפעלש סָאװ
 סיוא רָאי ,ןייא רָאי ,סיוא גָאט ,ןייא גָאט

 ,הבהאב לוע רעייז ןגָארט ןוא
 ,לבלעק ַא --- ףַאשַאב ןיילק ךעלטיא יוװ
 .וליפַא ןיטש ַא ,דניק ַא ,שטנעמ ַא
 ,ןכָארבעגנייא לגָאה ןופ ןזָארג ןוא
 ןכָאװ ןוא געט עיורג יד וליפַא
 ן'לוע ליפיוו ןוא ןכָאי ליפיוו ,ָא
 ןלָאט עמערָא יד ךרוד ןגָארט ייז
 .רעביא דסח טימ ייז ןגָארט ןוא
 / רעביטש עיורג עמערָא יד ןיא ןוא
 םיחרוא עטוג ,םיבוט םוי ןעמוק
 ,ןכרָאשעצ טייקליטש-יינש רעטשרע ףַא
 :ןגרָאמירפ טייקנירגיזָארג רעטשרע ףַא
 ,ןגרָאז עטלַא ריא ,ךייא בוט םוי טוג
 .ןעקנַאשעגנייש ךייא טכַארבעג בָאה ךיא
 רעטצנעפ יד וצ ,ערעיײט רעדניק ,טמוק
 ,ןעקנַאלב רעביטש יד סייוו יו ,טעז ןוא
 .ןעירפ עיולב ןיא ןעילב רעמיוב יד
 ,רעדניק ערעייט ,לטכיל ןטשרע םוצ
 .רעדנואוו רעפיט ןוא טײקרָאלק ןימ ַאזַא
 בוט םש לעב רעד זיא וצ טכַאנרַאפ וצ --- ןוא
 .ןעגנַאגעג ןענעװַאד לכלוש ןיא
 ןעגנַאלק טימ ןעוועג לופ זיא טלעוו יד
 ,ןשיוררעבליז ןוא טייקליטשרעבליז ןופ
 ןסיורד ןופ טָאה הודח ַאזַא ןוא
 ,רעיוט ןוא ריט רעביא ךיז טײרּפשעג
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 ,רעיוא ןַא טָאה סָאװ ,ךַאז ךעלטיא זַא
 רעדינ ןוא ךיוה ןופ טּפעשעג רָאלק טָאה
 ,רעדיל ןוא טעבעגמורפ ליפ ױזַא
 ןעגנַאגרַאפ ףיט רענעגייא ןיא ךיז ןוא
 ןעגנַאגעג לוש ןיא זיא בוט םש לעב
 לכלוש סָאד ןעוועג ןיוש זיא לופ ןוא
 ,לשטנעמ ַא רָאנ ואוו ,טייק ןוא דניק טימ
 ,לדיימ-הלכ ַא ,עלעדייז ַא

 ןשטנעב ןרעה ןעמוקעג ןענעז

 :בוט םש לעב ןופ לטכיל עטשרע סָאד
 למיה ןיא ןוז ַא גָאט ןדעי טסדניצ
 ,למיוב ןּפָארט ַא ןיא טיונק ַא --- ךיא ןוא
 ןדָאנג ענייד טימ העש עדעי טשטנעב
 ,לדיי ןיילק ,ןיילק ןימ ַאזַא ,ךיא ןוא
 ןרעיױט ענייד ןיא גָאט ןדעי םוק
 ןבעל לקיטש רעטצניפ םערָא ןיימ
 ןבעג וצ עטסמערָא-רָאג יד וצ
 זמר ַא רָאנ הכונח ןייד זיא'ס ןוא
 ,תמא ןסיורג ןייד וצ לשמ ַא
 ךָאװטימ ,קיטנָאמ ןדעי ןיא ליוו סָאװ
 ןעקנעש טייקידבוט םוי למעלפ ַא
 ןעקנעב וצ ףיוא טינ ךָאװ יד טרעה'ס זַא
 ןגיוא ענייר עשירעדניק טימ
 ןגיובעגנייא סרעקיוה ןעצ טימ ןוא
 .רעכעד ףַא לַארטש-קיטיירפ ןטצעל םוצ
 ,למיה ןוא דרע רעביא ףיוא טכיול רע
 ,רעכעב םענעדלָאג ַא ןופ טייקילייה רעד טימ

 ןכַאמ טסוט ןיילַא וד ןכלעוו ףַא
 ,ןכַאילש עלַא --- ןוא שודיק ןסיורג ןייד
 ףגעטש עלַא ןוא ,ןגעו עלַא ןוא
 ןגעז עלַא ןוא ,קעה עלַא ןוא
 ןגױא עלַא ןוא ,טנעה עלַא ןוא
 ,ןגייווש-תבש ןיא ,ור-תבש ןיא

 ןכעלמייהמוא ןופ

 ,ךעלמייה רימ טרעוו ןכעלמייהמוא ןופ

 .דיירפ רימ טליּפש רעיורט ןטעּפש ןופ

 ,ךעלמיוב ענייד ףַא טסָארפ רעירפ רעד

 .טױלּפ םלוע:תיב םייב טכיל-רעבמעטּפעס

 ,רעטצנעפ יד ןיא רעדניק עמערָא --- ןוא

 .טָאטש ןרעטנוא רעביטש עטלַא ןוא

 רעטסנעלק ןוא רעטסטנלע רעד ןיב ךיא

 .טָאג-רַאפךופ ארומ רעמוטש ןיא

 ןשטנעב ןעמוקעג טציא ךיא ןיב טָא
 לטכיל עניד עקידעכָאװ סָאד
 ןלעו רימ םורַא ָאד עלַא ןוא
 .בוט םוי םעיינ טימ ןרעו טשטנעבעג
 ,רעדניק יד ףַא ףיוא טנַאה ןיימ ביוה ךיא
 ,ךעלטנעה עניד טימ ךיז ןטלַאה ייז
 עלָאּפ ןיימ ןיא טייקידרעטיצ טימ
 ,ןשָארג ַא ,טלעג-הכונח ןטעב ןוא
 זמר ןימ ַאזַא רָאנ זיא סָאד רָאנ
 ,תמא ןסיורג ןייד וצ לשמ ַא
 ןלייט ייז ,ןייז חילש ןייד לָאז ךיא
 ,דָאנעג סיורג ןייד
 ,רעדנואוו ןיא טנעה יד ייז ןקערטש טָא
 ,רעדניק ןוא ךעלעדייז עלַא יד
 ,וצרעהַא טכַארבעג ייז בָאה ךיא ןוא
 ,עצדרעס עטַאט ,טנָאנ ָאד ריד וצ
 הכרב ןייד ייז ףַא ןטײרּפשסױא טסעװ
 ,ןכָאװרעדניא בוט םוי ןוא טכיל טימ
 םוקמ ןעיורג ןיא זדנוא רעביא לָאז
 ,רעייפ ןוא טכיל ןיד ןָאט רעטַאלפ ַא
 ןקז ַא עלעדיי ַא טרעװ טָא
 ןקָארשרעד עלעמױב ַא טייטש טָא
 ןקור םעד ןייא לביטש ַא טגױב טָא
 ,רעביל רעטָאפ ,ָאד רימ ןענעז סָאװ
 ןגייוצ ףַא עמערָא ךעלטעלב רָאנ
 ,רעבירַא זדנוא ףַא טצנַאט רעמוז רעד
 טכַאנרַאפ רעד זיא טנייה רָאנ
 ,רעדנואוו ןופ
 ,רעדניק ןוא ךָאװ רעד ןופ לטכיל סָאד
 ,רעדניק עלַא --- ָאד ךיוא עטלַא יד
 הכרב ןייד ייז רעביא טײרּפש ךיא ןוא
  ךעלמעלפ עניילק טימ ןקיליײה וצ
 ןכָאװרעדניא ןעיורג ןופ געט יד

 עלָאּפ רעטיירב רעד רעטנוא ךיז טלַאהַאב'כ
 .טעבעג ןיימ ןיא בוט םש לעב םעד ןופ
 ,עלָאגעלַאב ןטסטלַא םעד ךָאנ קוק'כ
 .טדער רע יװ ןרעה ביל בָאה ןוא

 ,עטיירבי יד טייקרעכיז יד זיולב ןוא
 ,לוק ךעלרע ןייז ןופ רימ טגנילק סָאװ
 ,הטוש :עצײלּפ ןיא רימ שירעליואוו טּפַאלק

 ,לָאמ עלַא יו ליואוו זיא טלעוו יד
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 ןוחטב רעד ןוא ליואוו זיא טלעוו יד
 ,לעוש רעזדנוא ןטיה דימת טעוװ
 ןכָארבעצ ןיוש ןשטייב ןביז בָאה'כ
 .לעפ רעטרַאה סלזמ ןרעביא

 ,רעטנורַא לָאט --- ןוא ףױרַא גרַאב --- ןוא
 .ףיוא ךיז טּפַאכ רעמוז --- רענירג ןוא
 -- .,רעטניוו רעסייוו רעקירעיורט -- ןוא
 .ףָאלש ןסייוו ןיא ךעלפרעד ןוא טכַאנ

 רעדנור ַא דָאר ַא ןיא ךיז יירד ךיא
 .טלעו רעד ןופ םיבושי יד ךרוד
 ,רעדנואוו ןביז יד ןופ רענייא ןיב
 .טלעטשעג טלעוו יד זיא'ס רעכלעוו ףַא

 ןייּפ ןופ דימ

 ןטייקיניוװ טנזיוט בילוצ
 ,ןבעל ןיימ ןליפנָא ןליוו סָאװ
 ,טכַאנ יד ליוװ ,ןוז יד ליוו
 ,שינעגעגַאב עכעלטיא ליוו
 ,דרע ןייד רעביא ןקיטייוװ טינ רעמ לָאז ךיא זַא
 ןבעל ןיימ טליוהעגסיוא בָאה ְךִיֹא רָאנ
 טליהעגנייא טרָאד ךיד ןוא
 ,טײקמערַאװ רעטצעל טימ
 :עלעגיופ טעקַאנ ַא יװ
 ,רימ ןיא ףָאלש

 גנַאלק ַא

 ,טנַאה ןיימ ןופ םישעמ יד בירט
 -- ןטכַארט סָאד ץרַאה ןיימ ןופ
 ,דנַאל קיטסברַאה ףַא ןוז יד יו
 ,ןטכַאנרַאפ עטנלע

 ףָאש ַא יװ ךיד טלָאװ ךיא ,טלעוו
 ,ןעמונעג טנַאה ןיימ ףַא
 ףיורַא-גרַאב ןגָארטעג ןוא
 .םענורב םענעדלָאג םעד וצ

 ,דימ טסיב וד זַא עז ןוא סייוו'כ
 .ןעמוג ןייד טכַאמשרַאפ ןוא
 ןָאק --- ןוא דימ ןיב ,וד יוװ ,ךיא
 ,ןעמוק טינ לַאװק ןייק וצ

 רעדיל ערעייז ןענייוו ןעלגיופ יד
 ,טקנַאצ לולא רעד ואוו ,דלַאװ ןטעּפש ןיא
 רעדינ ןליק ןיא ןגיל ןכייט יד
 .קנַאלב-לָאטש ןטליטשעגנייא ןיא

 ןענַאּפש םיסוס יד טירט ייב טירט ןוא
 ןייש רעליק רעד ךרוד רימ טמענ'ס ןוא
 ןענַאוו ןופ ןייּפ ןיא דלָאג רעטיור רעד
 .ןייוו רעטלַא יו ,ןָא טרוכיש רע

 ןעלמירד עטנוב ןיוש טיירּפש תורכיש יד
 .ּפָאק ןיימ םורַא ןזיירק עדנור ןוא
 ,ןעלמיה ערעטיול יד ךיז ןזָאל'ס ןוא
 ,ּפָארַא סיפ עדימ עניימ וצ

 .רימ ןיא ףָאלש
 ,למיה םוצ ןייוו ךיא יוװ טינ רעה
 ,טעב ןוא ןָאמ ךיא יװ
 ץרַאה ןיימ רימ ךיז טשימ סעּפע
 ,ןייּפ ןופ דימ
 ןיטש ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא

 ,טינ ךיוא םיוב ןייק ןוא
 .ןַאמ רעטלַא ןייק טינ ןוא
 .טָארט ןיימ טינ לָאמניײק ןטיה םיכאלמ ןוא
 ,רימ ףַא ךָאנ ןרעיוה ןקערש ליפ ױזַא ןוא

 ןרתסא ןיימ

 ,טכיל םניא ,טרָאד ףױרַא ,ךיוה
 ,ןפָא םענורב רעד טייטש
 ,טכיזעג ןייש ריא ןוז יד טשַאװ
 .ןפָאלש טייג יז רעדייא

 רעהַא ּפָארַא גרַאב םנופ
 ןלַאפ סנטָאש עטלַאק
 -- טױר טלקניפעצ ַא --- ךרוד ןוא
 ,ןלַארטש עקידנברַאטש

 ףָאש ַא יו ךיד טלָאװ ךיא ,טלעוו
 ,ןעמונעג טנַאה ןיימ ףַא
 ףורַא-גרַאב ןגָארטעג ןוא
 ,םענורב םענעדלָאג םעד וצ
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 טייקנייש ןופ ךוב ןיא

 ,רעדיל יד ןשיװצ ,טייקנייש ןופ ךוב ןיא

 .דיל ןיש ךעלרעדנואוו ַא ָאד זיא

 ,רעדיל עלַא ןופ עטסנעלק סָאד ,ןיילק

 .טינ ךימ סעגרַאפ :יולב ליטש-ליטש ןוא

 ,ןברַאפ ײלרעלַא ןופ רעדיל ןענַארַאפ
 ,טלעוו רעכַאװ רעד ףַא ךַאז רעדעי יו
 ,ןברַאטש ןופ דיל סָאד ןוא ןבעל ןופ דיל סָאד
 ,דלעפ ןיא טסברַאה רענעדלָאגניג רעד ןוא

 ,רעדניק עקנַארק ןופ דיל עבירט סָאד ןוא
 טלייצרעד ליטש רעייז טרעװ ןטרָאד ןוא
 רעדנואוולעב ַא רעלטעב ַא טָאה'ס יװ
 ,טליהעג דניק עקנַארק ענייש סָאד

 ןגעלעג ךיילב ןֹוא דימ זיא דניק סָאד
 .טכַאמרַאפ ןגיוא יד רעביא ןעמערב יד
 ןגער רעטלַא רעטלַאק ַא טָאה'ס ןוא
 ,טכַאנ עצנַאג ַא ךַאד ןפַא טּפַאלקעג

 ןסעזעג זיא דניק םעד ןבעל לטעב םייב
 .טכַאװעג ןוא רעלטעב רעטלַא רעד
 ןסעגרַאפ ךיז ןֹוא טכַאװעג ,טכַאװעג
 .טכַאמעגוצ ןגיוא יד דימ ןוא

 טכיל

 ,רעפָא ןגָארטעג ריד וצ בָאה'כ
 .ןברק םענייר ַא --- דניק ןיילק ןיימ
 ,רבק ןלָאמש םעניילק ןפַא
 ןברַאטש טנוװָא ןדעי ךיא םוק

 ,קעדוצ ןרעטנוא ךעלטנעה עניילק
 ,עניד יד ךעלעסקַא יד ןוא
 -- ןגױא יד ףַא ןעמערב יד ןוא
 .ןעניגַאב ןופ ךָארבפיוא רעכיילב

 למיה םענרומכ רעטנוא

 ,גָאט םענַאמוט ןיא
 ,למיה םענרומכ רעטנוא
 ךעלמעריש עצרַאװש טימ
 ןעייטש ךעלמיוב יד

 ןעגנַאגעגקעװַא זיא טכַאנ עבלַאה יד
 ,ָאטינ זיא ןוא ןעגנַאגעגקעװַא
 ןעגנַאהעג זיא רעטצנעפ ןרעביא ןוא
 .ָארק עטױט ַא יו ירפרעדניא רעד

 ןעיסָא זיא'ס ,טינ ןפייפ לגיופ יד
 ,סױרַא דלָאג ןיא טינ ךיוא טמוק ןוז יד
 ןסָאלשרַאפ רעסעלשנקלָאװ ןביז ףַא
 ,זיוה ןזָאלרַאפ ַא --- גָאט רעיינ רעד זיא

 ןענַאטשעגפױא זיא טלעוװ יד רעדייא ךָאנ
 ,טרָאד ןופ קעװַא רעלטעב רעד ןיוש זיא
 ןענַאּפש ןעזעג םיא טָאה למיה רעיורג רעד
 ,דרָאב רענערָאװעג-סייו ַא טימ ןגיובעג

 ןלַאפ ןעמונעג למיה ןופ ןבָאה'ס ןוא
 .יגש סנּפָארט עטלַאק ןרעדעפ עסייוו יו
 ןלַאש עיורג טימ טרעקיוהעג ןבָאה'ס ןוא
 ירד יצ ,ייווצ יצ ,עניילק סעבָאב

 רעדיל יד ןשיװצ ,טייקנייש ןופ ךוב ןיא |

 רעדיל עלַא ןופ עטסנעלק סָאד ,ןיילק
 ,טינ ךימ סעגרַאפ :יולב ליטש-ליטש ןוא

 ,דיל ןייש ךעלרעדנואוו ַא ָאד זיא

 ,ָאד ָאטינ זיא רענייק ,רענייק
 ןרעה טינ ,ןעז טינ טעװ רענייק
 ,ןשיק ןייד ףַא ןשוק עניימ
 ןרעטש ןייד ףַא ןרערט עניימ

 ,ָאד ָאטינ זיא רענייק ,רענייק
 .עדייב רימ רָאנ ,עדייב רימ רָאנ
 ןגייווצ עניד יד --- דרע'רד ףַא ןוא
 .הדקע רעד ןופ שַא סָאד ןוא

 ןַאמוט ןיא עיורג
 ,ךעלעדיימ יו
 --- לוש ןופ ןעייג סָאװ
 ,םיהַא טכַאנרַאפ
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 עיג ָא לָא טנַא

 ןָא ךיא דניצ רעטצנעפ ןיימ ןיא
 .עלעּפמעל טיור ַא
 קעװַא סע לעטש ןוא
 .ןַאמוט ןגעקטנַא
 ,עלעמיוב ןיד ַא

 טסברַאה

 קרַאּפ ןופ רמוש רעד
 לביטש םענירג ןייז ןופ טָאה
 .ךעלרעייפ עניילק יד טזָאלעגסױרַא
 ,ייז ןעייטש רעמיוב רעטנוא
 ,טיײצלָאמ-רעטעלב רעייז ןסע ןוא
 ,ייז ןשוק ןּפיל עסייה טימ
 .רעטעלב עקַאמשעג יד ייז ןקעל
 ךעלדנייצ ענעדלָאג טימ

 גנורידַאר

 רעמיױב יד ןעוו ,םעדכָאנ ןוא
 ,רעטעלב ןייק טינ רעמ ןיוש ןבָאה
 ןגייווצ עלעקנוט ענעקורט טימ ןעייטש יז
 טייקליטש עכעלטרַאה ןענעכייצ ןוא
 -- ,טפול רעיולב-ךיילב רעד ןיא
 טסברַאה רעד סױרַא טריפ טלָאמעד טשרע
 ,טייקרעטיול רענעביוהעג ןופ געט ענייז
 לגיופ רעקיצנייא ןייק ןיוש ָאטינ
 ןסמיזעג ןזינרַאק עכיוה יד םורַא
 ןרעיומ ענרענייטש עטלַא יד ןופ
 .טנגעג ןקידסוחי םעד ןיא ָאד

 ,ןדנַאר עקיאור ףַא טייקנייר ַא
 ןגיוא עקירָאילטימ ןופ טייקנייש ַא
 .ןעמערב ענייפ ןופ ןטָאש רעטנוא

 גנואילב

 ,רעטצנעפ ןיימ ןופ ךיוהרעדניא ,ָאד
 ,בוטש רעטמוטשרַאפ ןיימ ןופ
 טפַאשביל עמערַאװ יד ךיא ךוז
 -- בייוו םענייש סנכש ןופ
 גָאט ןדעי ףיוא טייג םינּפ ריא
 ןגיוא עקידנשוק עכייוו טימ

 ,למעריש ץרַאװש ַא טימ
 ,סױרַא ןַאמוט ןופ
 ןייג ןזָאל ךיז טעוו
 ,רימ וצ ךיילג
 ,ריט ןיימ וצ

 ,לגייווצ ַא ייז ןקַאנקעצ
 ןֶא ךיז ןסע ייז זַא ןוא
 ,טַאז ןרעוו ייז זַא ןוא
 .שַא ןופ רעגעלעג ןכייוו ןפַא
 קעװַא דימ ייז ןלַאפ
 יז ןופ ןעיצ ךייוו ןוא ןיד ןוא
 ,ףָאלש ךעלכיור עיולב
 ,ףָאלש ןופ ךעלכיור עיולב

 -- ןליּפש רעמינּפ ערעייז סָאװ ,ןעיורפ

 ,ןליק ַא רעסַאו ַא רעביא ןוז עמערַאװ

 ,ןידיקידרעבליז-סייוו טגנילק דלָאג סָאד

 ןעילפ עטייוו סָאד יו זיא סע

 ,לגילפ עקיטכיל טימ לגיופ ןטייוו-טייוו ַא ןופ

 ךיוהרעדניא טדנעלב רע

 ,לגיּפש ןקינוז םעד ןיא

 -- .,ןגױצעגנָא-ףרַאש זיא טייקיולב יד ןוא

 ןעמערב עטלגנעלשעג עניד יד

 ךס ַא ,ךס ַא ןיוש ןעזעג ןבָאה סָאװ
 ,ןגיוא עטמולחרַאפ-רעטכינ רעביא

 ,דימ-קידלמירד ןיוש ןענעז ןוא

 ,ךַאװ זיא ןצרַאה ןיא טיײקרָאלק יד רָאנ

 ןפָאלשנייא ןוא

 .טינ ייז יז טזָאל

 טנָאזירָאה ןקידנגעקטנַא םייב

 ,רעטצנעפ ןופ

 ,טסוק-ןרָאד ַא יו רעוו ךיא ןוא

 יןוז רעקיטכַאנרַאפ רעד ןופ ןגייווצ יד ןעוו

 ,טולב ןטיור טימ םיא ףַא ןצירּפש

 .רעגניפ עשלדיימ ענעטינשעצ יו
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 קיביײא

 ,חבזמ ןייז ןָא טדניצ טנװָא רעד

 ,ףושכ ןקיברַאפ ןייז ּפָא טעװַארּפ

 ,סיוא טייג ןוא
 ,לָאט רעטיירב רעד םולש ןיא טגיל ןטנוא

 ,ךיור ןקידנעיצ ךיז-ןיילק םעד ןיא ןוא

 .ךייר ןוא ןייש טלעוו יד זיא
 טנוה ןופ ףָאלש םניא ןוא

 טנװָא ןופ ךעלעפעש יד

 ןלַאפעג זיא זומת רעסייה רעד

 .דלעפ ןפַא ןטסולג עפייר טימ

 ןרָאק סָאד טָאה טקינוזעגפיוא ןוא

 .טלעווק ןוא דלָאג ןטַאז טימ טדנעלב ןוא

 ןגיל טנוװֶא ןופ ךעלעפעש יד
 ,גָאט ןופ גערב םייב
 ,ליטש ,עליטש
 ןגיל טנװָא ןופ ךעלעפעש יד
 ,לימ-רעסַאװ רעד ןופ ןטָאש םייב
 .ןעור ןוא

 טכַאנ ןוא גרעב

 עי ג ָא לָא ט 1

 ,זיוה ןופ ריט רעד ייב
 ,טנוזעג טלעוו יד זיא
 ,סיורג טלעוו יד זיא
 קָאלג םענעכעלב םנופ ןעגנילק םניא ןוא

 ,דלעפ ןיא וק רעטצעל רעד ןופ
 ,טייקרעכיז ןימיַאזַא ּפֶא טגנילק
 .טלעוו רעד ןופ טייקיביײא ליפוזַא

 ,ןײגּפָארַא ןוז עסייה יד רָאנ טעוו

 .דלעפ ןופ דלָאג סָאד ןליקּפָא טעוו

 ,לקנוט ךיז טעו רעסַאו עשירפ יוװ

 .טלעוו רעד ןיא ןָאט-ייוװו ַא טניוװ ַא

 ןלעו טנוװָא ןופ ךעלעפעש יד

 ,ליטש ,ןײגסױרַא
 ,דלעפ ןרעביא
 ןײגסױרַא טעװ הנבל יד ןוא
 .דלעפ ןרעביא ייז טימ ןייג ןוא
 .ןטכייל ןוא

 .טנעה עילב טימ גרעב יד םורַא טמענ טנוװָא רעד

 ןטנָאזירָאה עלַא ןיא דלַאו תונחמ עטלַא

 ,גולק ןוא דימ .,קיאור ,טלַא

 .טלעוו רעד ןופ םינּפ סָאד זיא

 .טכַאנ טרעוו סע

 ןגעוו עלעקנוט עקימייל

 ,לָאט ןיא ּפָארַא ,ּפָארַא טייוו ןריפ
 ,טייקליטש יד ףיױא טייג טרָאד ןופ

 ,טנוװוָא רעד

 .טכַאנ יד

 ,טייו רעד ןופ רָאנ

 ,ריד וצ םיוב ַא ןָא טמוק

 | ,ריד רעטניה

 ,םיוב ַא קעװַא טייג

 ,רעסַאװ עקיטכַאנ סָאד טניר רעדינרעד ןיא ןוא

 ןײרַא טלעוו רעטייוו ןיא ךעלעגיופ עקידנעשטשיּפ טגָארט
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 לסעג א

 ,ייוודָארב רעקידנעגניז רעכעלרעייפ רעד ןופ
 .קעװַא קרַאּפ ןקיטעמוא ןַא וצ לגעוו ַא ןוא לסעגַא טייג
 ,סַאג רעשיפרָאד ַא ןיא יו טייקליטש רעמוז-ףוס טייוו טרָאד
 ,קָאר םענעכָארקעגּפָא ןייז ןיא רעזָאלמײה רעד טמוק טרָאד
 קנַאב ןפַא ןפָאלש ךיז טצעז ןוא
 ,ץנַאלגרעסַאװ ןטלַאק ןגעקטנַא

 ,קנַאב ַא ףַא טרָאד וצ ךיז רימ ןצעז
 ,ליק זיא טפול יד
 .טייז רענעי ןופ גרַאבפױרַא ןּפמָאל הרוש עטלַאק ַא

 ןייּפ רעקנַארק רעזָאלמיײה ַא זדנוא ןופ סױרַא טדער'ס ,ןדייר רימ
 םוא ייז רימ ןּפעלש ,ונ ,געט ורּפָא רַאּפ ַא ןבָאה רימ
 ,קרָאי וינ רעביא םורַא ןרעּפעלש ןֹוא

 ? טכַארבעג רעהַא רימ ןבָאה סָאװ
 ,םס ןקידנסע ,ןקידנסע ןימ ַאזַא
 ,ןרעה וצ רעווש ױזַא זיא זדנוא
 .ָאד ןטערט ןשטנעמ טייקטסעפ ַא-רַאפ-סָאװ טימ

 ,טנעמונַאמ ןוא ןייטש ךעלטיא ןופ
 סנָאנַא ןקישיור ןוא דליש רעייפ רעדעי ןופ

 ,רענעגעוורעייפ יד ןופ ןפור-רעקעלג יד ןופ ,
 ןַאמטיוװ ןופ גנַאזעג עטפיורשעצ סָאד טיירש םוטעמוא ןופ |

 ,דיירפ תורוש עכעלדנעמוא טיירב-וצ ןוא עסיורג טימ
 ייוודָארב רעקידנעגניז רעכעלרעייפ רעד ןופ רָאנ
 .קעװַא קרַאּפ ןקיטעמוא ןַא ןיא לסעג ַא טײג

 רענייא

 ,רעיומ ןשיטָאטש םעד טינ ןעיוב סָאװ רימ
 ,טָאטשרעטניה ןעיורג ןטלַא ןיא ןרעמַאלק ןוא
 ,רעיורט ךעלטשער עניילק יד ךָאנ ןטיה רימ
 ,טָאג ןטוג ןופ טָאבעג סָאד ןטיה עמורפ יו

 לגעטש שידרע ןבילבעג-טסָארּפ ַא ואוו ןוא
 ,םורַא טכַארטרַאפ רימ ןעייג --- טנגעגמירָא ןיא
 לגענ עפרַאש-ךלָאטש טָאה קרָאי וינ :טוג ןסייוו רימ
 .םוטעמוא ַאד זדנוא ןכוז ןגיוא עזייב עריא ןוא

 .ןזיוועגסיוא ןיוש זדנוא יז טָאה רעדנואוו ליפיוו ,ָא
 ,רימ ןוא ץלַא טרעטעלקעג זדנוא רַאפ טָאה יז ךיוה יו
 ,ןזירּפַאק יד רַאפ ךָאנ לעּפתנ טינ ןרעוו רימ
 ריט רעקירעדינ רעניילק רענעי ןופ רָאג ןדייר ןוא
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 דניק ַא

 ע י ג ָא לָא ט ג ַא

 ,שיטָאג ַא ,סניורב ַא לרעױט ַא --- לרעטסיולק ןטלַא ןיא
 ,טימ עמַאס ןפַא םלצ רעטיירב רעוויטימירּפ ַא
 ,שיטָאזקע טייקטושּפ רעד ןיא שזַא ,טייקטושּפ ןימ ַאזַא
 ,טינש סחרת ןטלַא ןכָאנ יאדוַא :ןייא רימ טלַאפ'ס זַא

 רעביא טינ טנייה ןיוש ךיז ןליּפש ןליטס ליפיוו לייוו
 ,טרָאװ סנטייװצ םניא רענייא ָאד דוס סטָאג ןענעבנג ןוא
 ,רעביטש ןופ לעווש רעד ייב ךיז טלַאה ,ךיז טלַאהַאב עטתמא סָאד
 .דרָאבױזָארג ענירג ַא גנַאל ןיוש ךָאמ ןיא טסקַאװ'ס ואוו

 ,ןסעגרַאפ ןיוש טָאה סַאג ןוא טייצ סָאװ טרָאװ ןיא ךיוא ןוא
 ,ןײרַא םיא ןיא ייג ןוא ריט עביוט ןייז ףיוא ךַאמ
 ,סנזעוועג ץלַא ףַא טור טייקליטש ענייר ןימ ַאזַא
 .ןייוו ךעלשעלפ עטּפָארּפרַאפטלַא םורַא טלעק-דרע יו

 .טײקטלַאק ערָאלק יד קנירט ,ןּפָארּפ םעד ףיוא ּפַאלק
 ,רָאלק סנייד טימעג סָאד טרעטייל ,טרעטכינ תורכיש ריא
 ,טײקטלַא ןופ געװ ןפַא ךיוה-גרַאב רעלעה ַא ןַארַאּפ
 ,רוד ןצנַאג ַא ןופ רענייא רָאנ ףױרַא טייג'ס ןכלעוו ףַא

 --- ,טָאטש ןיא זיוה קיצנייא ןבילבעג-ןיילק ַא םורַא
 ,דוס רעטורַאב ןוא ןטָאש רעמורפ
 ,טברַאפעג ןירגלמיש ,רעטצנעפ עלָאמש יד
 טברַאטש רעצימע זַא ,ךיז טכַאד דימת
 -- .זױה לקניוו ַא ןיא קיניײװעניא טרָאד
 סױרַא ריט ןופ טפיול גנולצולּפ רָאנ
 דיילק ןסייוו ןיא סקידרעטַאלפ ַא דניק ַא
 ,דיירפ טימ ,טלעוו טימ סַאג רעד ןגעקטנַא
 ,זיוה ןקירעדינ ןופ ךַאד ןרעביא --- ןוא
 ,סיורג יד לָאמ ןביז ףיוא ןוז יד טנייש

 עקירעמַא ןגעוו

 ,ףיוהרעטסיולק ןייז ןופ זָארג ןרעביא חלג ַא יו רעליטש ַא
 ,ייוװדָארב רענעדנוצעצ רעד ןופ שער ןרעביא םורַא ךיא יג
 ,טייקיטעמוא ,טייקנריולרַאפ רעד רעביא ףיוא טדנעלב גנורעטסײגַאב ןיימ
 ,ןַאמ ַא ןעוועג זיא סָאד --- ,םינּפ ךעלרעדנואוו סלָאקניל ןופ
 .טלעוו רעכעלרעה ןייז רעביא טקיטלעװעג טָאה סָאװ
 ןגיא עטוג עבירט ענייז ןָא ןענַאמרעד ןסַאג עמערָא
 ,ייז ןיא טפיטעג טָאה סָאװ ,טייקטנלע רעצרַאװש רעד ןָא
 ,דנַאל םענעגייא ןרַאפ דמערפ ,שיטָאזקע --- ָאּפ יו זיא רע
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 ע י ג א לָא ט נ א

 קַאשזיּפ ןייז ןופ ּפָארַא טדער סע --- .רעטושּפ רָאנ
 ןגיױא סעמַאמ ןופ טייקיירטעג רעד רעטנוא טפַאשרוחבטוג
 ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ןענַאל רעקָאטנעק ןופ
 רעטָאפ רעטעיורטרַאפ ַא --- ןוא טעטשיחרזמ יד וצ
 ,דנַאל ןצנַאג ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו ליפעגרָאפ ןזייב ןופ
 טדײלקעגצרַאװש ,רעטצניפ ןעגנַאגעגמורַא רע זיא
 ,זיוהנסייוו ןיא טכענ עכַאװ עגנַאל יד ןיא
 ײרעּפַאלקש ןופ דנַאש עטסואימ יד ןרעטעלק ןעזעג טָאה ןוא
 ,סרעצַארקלמיה יד רעביא זיב ןעמעלַא ףַא ןוא ץלַא ףַא
 .ןגיוא ענעדנוצעג טולב-ןוא-דלָאג טימ

 טָאג

 ,רעביטש עמערָא ןיא
 ,ןסַאגרעטניה ןיא
 טָאטש ןופ ףוס ןדימ םייב
 ,ּפָא ןעור טײלעמערָא ואוו
 .טָאג ךיוא טמוק
 ,ןפלעה טמוק רע
 .ןכַאמטוג טמוק
 טימעג ערעווש סָאד
 .טייקידלוש ןוא הטרח ןופ
 ,דלודעג ןופ ןייּפ יד ןוא

 רעבליז

 שיט עמערָא ףַא ,ןשיט עָארג ףַא
 סייוו ךוטשיט ַא יו ,תומימת יד
 ,ןסיב רערַאד רעד --- טײרּפשעגסיױא טגיל

 יזייר עסייוו ערעגָאמ לסיב סָאד

 .עכעלרע יד ןופ טרָאװ סָאד
 רעביטש עכייר יד ןיא
 .טינ רע טמוק
 רעביטש עכייר יד ןיא
 טנוה ַא גונעג זיא
 ,ריט יד ןטיה לָאז
 טָאנּפָא ןַא גונעג זיא
 טעּפַאט ןקיברַאפ ןפַא
 בייוו ןטעפ םעד ןוא רעדניק יד
 ,ליּפש ןליופ םוצ

 ןלָאמ ןײרַא לימ ןיא טריפ ןַאמערָא רעד
 ,טױרבמערָא ןייז ,ןעגנַאז לטניב ןייז
 ןלָאט יד רעביא טור הענכה
 -- ,טייוו טעמוא סטָאג דלעפ ןרעביא

 ,ןזָארג ענעקורט ףַא --- דָאנעג ןייז ךיוא

 .ףוז רענרעבליז ןיא ךעלדנקלָאװ ףַא

 ,ןזָאלעגּפָארַא ַאדוב טָאה גיוא ןייז

 ןעור טמענ טלעוו רעד רעביא ץלַא ןוא

 ןריט ערעייז ייב

 ןגרָאמירפ רעד סיוא טײרּפש ןריט ערעייז ייב

 .טפַאשביל ןייז ןוא דייז ןייז ןוא דלָאג ןייז
 גנילירפ רעד יװ ױזַא
 ןירג ןוא ןוז ןוא גנואילב טײרּפש
 ,רעדלעפ רעביא יוט ןעיולב ןוא
 ,םייהרעדניא ָאטינ ןענעז ייז רָאנ

 ,גָאט םנופ טכיל ןרעטניה טקוררַאפ
 גרָאז ןופ רעיוט ןעיורג םעד ייב
 ,ייז ןציז
 .טפַאשביל ףַא ןוא דלָאג ףַא ןענייוו ןוא
 ,ןוז עמערַאװ ַא טגיל ןריט ערעייז ייב
 .ענעדלָאג ַא ןוה ַא יװ ױזַא
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 עי ג ָא לָא ט נ ַא

 ,ךעלמינּפ עניילק טימ רעדניק ערעייז ןוא

 ,ךעלעגיוא ןיא טעמוא ןוא קנַאצ טימ
 ,ךעלסיפ עסעוורָאב עמורק טימ
 ,ןוז רענעדלָאג רעד ףַא ןציז
 ,ןוז רעמערַאװ רעד ףַא ןקלעוו
 ןריט ערעיײיז ייב

 ,טעמַאס ןלעקנוט-יולב טנװַא טײרּפש

 ,עדימ ,עטלקנוטרַאפ ןעמוק --- ייז ןוא

 גרָאז יד

 טיורב ןעמערָא םעד םורַא
 טײרגעגנָא עקיניימ רַאפ
 ,גָאט ןקידנגרָאמ ףַא
 טציירקרַאפ טנעה עדייב טימ
 ,ץרַאה ןופ טערב ןרעביא
 גרָאז ןיימ זיא ןענַאטשעג
 ,טגיוועג ןּפיל יד םורפ ןוא
 ןיוש זיא בוטש ןיימ ןיא ןוא
 ,דניזעג ןיימ ןפָאלשעג
 רעטצנעפ יד ךרוד ןוא

 טניו רעמערַאװ רעכייוו רעד טָאה

 טשטיינקעג ןעגנַאהרָאּפ יד

 ,טימעג ,ור ,טייקליק ןוא
 ,טילבעג בוטש ןיימ ןיא טָאה
 ריא ןבעל ןוא ,בייוו ןיימ
 ,ּפעק ענייש עשרעדניק יד
 ,רָאה עטייוועציץרַאװש טימ
 ,גנירג טמעטָאעג ןבָאה
 גנירג ױזַא זיא רימ ןוא

 סַאג עטלַא יד

 ןבעל לקניוו רעזדנוא ןיא

 יז ןבעל ןוא ,ןשטנעמ ערַאװק

 ,סַאג יד -- ץעק ערַאד

 ףיוש טלַא ױזַא זיא סָאג יד

 טנעוװו יד ןעמ טָאה לָאמ ןצעביז

 ,טברַאפעג ןיוש רעטצנעפ ענירג טימ

 טרַאטש טײקטלַא יד ןוא

 לגיצ ןדעי ןופ סױרַא טרַאוװק ןוא

 .רעטצנעפ טימ טנַאװ רעטיירב רעד ןופ

 ,רעמוז יצ ,ירפרעדניא ןופ ןוא

 ,טייקדימ עכעלטיוט ייז ןופ טלַאפ
 טײקטַאמ עקיבױטש יז ןופ טלַאפ

 | .טעמַאס ןלעקנוט ןפַא
 --  ןעיורפ ערעייז ןוא רעדניק ערעייז ןוא

 ,עטביוטשרַאפ רענרעד
 ,ןצלערדַאב רעטנוא ןסקַאװ סָאװ
 ןשיט ערעווש יד ייב ןציז
 .ןייא ןעלמירד ןוא

 ןעװעג רעווש ױזַא ןוא
 ָאד ןרעמיצ יד ןיא ןוא
 טרעהעג ךיא בָאה
 טירט עגנירג עריא טימ
 גרָאז יד ןענַאּפשמורַא
 .דמעה ןייא ןיא ,עליטש ַא
 ּפָאק םענייש ןופ רָאה יד

 ,ץרַאװש ךָאנ
 ואוו טינ ואוו רָאנ
 סייוורעבליז לרינש ַא
 דלַאב יז טעװ ָאטָא -- ןוא

 ,ךיק ןיא ןעמוקניײרַא

 ,רימ ןבעל ןצעז ךיז
 טנַאה ןיימ ןעמעננָא ןוא
 ,רימ ףַא טוג ןקוק ןוא
 טיײרגעגנָא בָאה ךיא סָאװ
 טיורב סָאד שיט ןפַא ָאד
 .גָאט ןקידנגרָאמ רַאפ
 .ירפרעדניא ןגרָאמ רַאפ

 יור ןּפַאלק דימת .,רעטניוו

 ; סנגָאװ עניילק עקידרעדער-ייווצ יד

 ביױטשצרַאװש רעד ןוא ,ןליוק ןריפ

 .טרעטצניפ ןוא םוטעמוא ךיז טגייל

 ,טייו טינ ,סַאג ַא ּפָארַא טרָאד

 .ןקירבַאפ עקיכיור ןעייטש

 .ןצלער רעקיטש רעביא סענָאגַאװטכַארפ

 .ךיז ּפָא ןכערב ןטשערדךצלער

 זָארג טימ דרע רעקיטש רעביא ןרעװַאשז

 .טרָאד זיא ךעלמייהמוא-ךעלמייה ןוא
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 וע

 ,טנגעג רעד טגייווש קיטנוז
 ,גָאט ןופ טכיל ןדניל ןיא ירפ
 ,ריצַאּפשדר ןיימ ָאד ךיא ךַאמ
 ,סָאװרַאפ טשינ ךָאנ ןיילַא סייוו'כ
 .טרָאד טייקטעמוא יד ביל בָאה'כ
 ןייא ךיז ןגיוב רעטערב .ןליופ ךעלטױלּפ
 רעטצנעפ"ןגיוא יד ןענעז קירעיורט
 .טכַאמגעוצ ןעייטש סָאװ ,ןקירבַאפ ןופ

 ןעזעג ָאד ךיא בָאה ןכָאװרעדניא
 ,עטרעכיוררַאפ רעמינּפ ,הרבח ןציז
 ןעקנורטרַאפ ןוא קיטימ ןסעגעג ןוא
 :טכַארט'כ .ךלימ ךעלשעלפ עניילק
 | ,ךעלגניא ןענעז רענעמ ידיטָא
 ,סעמַאמ ערעייז ןענעז רעבייוו ערעיײז
 סױרַא ייז ןעמ טקיש ןגרָאמירפ-ירפ
 ,רעביטש עקירעפעלש עלעקנוט-ךָאנ יד ןופ

 .ךָאנ יז ןעמ טקוק רעטצנעפ יד ךרוד
 יז ףַא טרַאװ ןעמ ןוא
 ,טייקסטוג רעבירט טימ
 קיטנוז ןקוק ֹוצ ביל בָאה ךיא ןוא
 ענייפ ,עיינ .לרָאטנַאק ןטיובעגוצ ןפַא
 ,קירבַאפ-ברַאפ ןבעל --- לגיצ עכעלטיור

 טייל םדא ינב יד

 ןייא ךָאנ עלַא ךיז ןגיוב יז
 ,טייקניילק רענעגייא ןופ טנלע רעטנוא
 ,ּפעק עטנלע יד ,ייז רירַאב ,ָא
 .רעדניק יו ,תונמחר ןופ טנַאה ןייד טימ
 ךָאנ ייז טייג ןיילַא ןטָאש רעייז רָאנ
 טולב ןוא ןועוו רעייז ןיא רעטרעיורטרַאפ ַא

 ןברַאטש ןטּפשמרַאפ ןופ דוס םניא

 ףליה ךָאנ ןבעל רעייז טנייוו דימת ןוא
 ןוחצנ ןופ הרובג רעד ןיא וליפַא
 סופ ןייד רַאפ ךיוא ייז ןלַאפ
 .ןכַארבעגנעמַאזוצ ןוא דימ
 םוא טילפ לגיופ ןיילק ַא יװ
 ,ןקלָאװ ןופ ןעלמיה רעטנוא ןײלַאניײא
 יז ןופ רענייא רעכעלטיא טרעטַאלפ
 ,לײװגנַאל ןקיביא ןרעטנוא
 ,טעטש ןופ למֹוט םעד ייז ביגרַאפ

 9 י ג ָא לָא ט נ

 :ריט ןרעביא לדליש קישטנייפ ַא ןוא
 ,תויתוא עטצינשעג ענעדלָאג
 .קיטומטוג-שיריל רימ וצ ןקוק
 קידלוש רָאנ םעד ןיא זיא רשפא
 ןוז עדלימ עקיאירפרעדניא יד
 ןָא רעהַא ןיוש טמוק סָאװ ,קיטנוז רעד
 ָאד ןיוש טָאה ןוא ןרָאיײרָאי טניז
 ,טײרּפשרַאפ עיצידַארט ןוא גנומיטש ןייז
 ,טײג ןוא ןוש סע טייג ױזַא ןוא
 ןעוו טינ ןיילַא סייוו ךיא טניז ןופ

 יירפרעדניא קיטנוז ַא -- לָאמַא ןוא
 ,ךָאנ ָאד ןּפָאלש ךעלביטש יד ןעוו
 ,טנגעג םנופ טלַאטשעג סָאד סיוא רימ טעז
 :קירוצי-גנַאל רעייז ןופ טלעוו ַא יװ
 ,רוד רעדנַא ןַא טבעל ָאד

 ןףוט וצ טינ לָאערטנַאמ טימ טָאה ןוא

 ,ןוז ןימ רעדנַא ןַא טנייש ָאד
 .טכַאנרַאפ רעדנַא ןַא ןוא גָאט רעדנַא ןַא
 ,טכַאמרַאפ גנַאל ןיוש ןעייטש ןקירבַאפ
 ,דרע רעד רעביא טגיל ךיור רעד
 ,ץלער ךעלקיטש יד ףַא סענָאגַאװ עטיור יד
 ,דרעפ עטלַא עטנַאּפשעגסיױא יװ ןעייטש

 ןזלעפ ענייד דרע'רד ןופ ןסייר סָאד
 ,ךיוהרעדניא ילפעג ןיא ליּפש סָאד
 געיעג ןוא געלשעג עדנילב סָאד
 ,רעדלעפ עבורח עקיטולב ןיא
 .ייוועגןענָאפ עשרעדניק סָאד

 --- דַארַאקסַאמ-ליּפש סָאד ייז ביגרַאפ
 .גינעק ַא רַאפ טלעטשרַאפ רעלטעב ַא
 ,איבנ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ןלזג ַא
 ;שודק ַא רַאפ טלעטשרַאפ רעלדניווש ַא
 ,טכַאנ ןופ טייקדימ יד ןָא טמוק'ס ןעוו ,זַא
 ,סרעקלַא יד ןיא קירוצ ייז טסביירט וד ןוא
 עטעקַאנילױה עלַא ייז ןלַאפ
 ,ריד רַאפ
 ןפַאשַאב ייז טסָאה וד יװ ױזַא
 ןשטיינק ןוא ןכָאנק
 ,רעמינּפ עקידרעבַאלש ןוא
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 ןרעטש ענייד גולק ןקוק טוט ןופ טייקטסיוו

 ךַאלפ רעד ףַא ןרעטש ןוא ןעמערב יד ףַא

 ,טייקמוטש רעקידכעלייק רעד ןופ .רעגניפציּפש יד ףַא ןוא

 ןשָאלרַאפ ןעיטש ךעלביטש עלַא ,רעטנורַא ייז סיפ יד ןוא טנעה יד ןעגנעה סע

 ןפָאלש ןדימ-יורג ןיא ןלעוװש עלַא .ןעגנַאלש ענעטָארטעצ יו

 ,ואוו-טינ-ואוו רָאנ ךעלסעג ןוא ןסַאג רעביא ןפרָאוװעצ

 ,רעיוט ַא ןופ טייז רעד ייב ןליּפש ןוא ןזיּפש ןוא ןדרעווש יד

 -- רמוש ַא טייטש ,רעקעלפ ענרעצליה יד ןֹוא קעה יד
 ,ןרעטמַאל רעטלַא ןַא ,טײקצרַאװש ןופ ןוא טיור ןופ ןענָאפ יד

 רעיא ןגנַאל ַא טימ ןייא ךיז טרעה ןוא ןעלװָאט ןוא ןריּפַאּפ עסיורג יד

 םיבנג ןייק טשינ ןעייג'ס יצ .ןטָאנ עשרעטָאט ןוא ןענמיה טימ

 .ןרעב --- רעדָא ךיוהרעדניא

 ןדירפ

 ,ןדירפ ןופ זיוה ךעלרעה ןייד טייוו ןופ עז ךיא
 .דלעפ ןטימ ןיא סייוו ַא ןוא סקיטכיל ַא
 ,ןטינשעגפיוא-קידלָאג ןגעטש עשירפ ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ יד וצ טקערטשעצ

 ,ןרילָאק-ץלָאטש ןיא ןָאפ ןייק טינ טרעטַאלפ סע
 .טדנעלב ןוא טינ טלקניפ ,טינ טצנַאלג םלצ ןייק
 ,ןריט עטיירב טנפעעצ ןבָאה טנעוו עלַא רָאנ
 ,טנעה עכעלרעטָאפ עקידנפור יו

 ןטימניא שיט רעגנַאל ַא --- זיוה ןסיורג ןיא
 .טיירגעגוצ הדועס עטשטנעבעג יד ןוא
 ןדירפ ןופ טיורב ןייד ןופ ןסע ןלעוו רימ
 .טיורב עטשטנעבעג סָאד ןשטנעב ןלעװ ןוא

 ,טקידניקעגנָא טסָאה וד ןעו טכערעג טסיב וד
 ,העש רעסיורג רעד ןיא ןעמוק ןלעוװ עלַא זַא
 ,טקידניזרַאפ ץלַא ןבָאה סָאװ ,יד וליפַא
 .ָאטינ טלעװ רעד ףַא ןיוש גנַאל ןענעז ןוא

 ,םערָא ,לסקַא ןייז ףַא טָאה רעכעלטיא לייוו
 ,לוע ןקידתורוד םעד רעווש ןגָארטעג
 ,םירבק ןשיווצ ןטלַאהַאב יו ,רענייטש רעטניה ןופ
 .לוק קיטולב סניק ןופ ןייוועג סָאד טיירש

 ןביוהרעד-ךיוה למיה רעד .טולב טרעטיילעג

 .ןוז עמערַאװ יד דלימ ןוא קיטכיזרוד ןוא

 ,ןביולג סנעמעלַא רעזדנוא זיא דרע ענירג יד

 ןָאפ סנעמעלַא רעזדנוא זיא ןוז עקיטכיל יד
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 עי ג ָא לָא טנַא

 ,ןטילעגּפָא ןיוש ףָארטש ןייז רעכעלטיא טָאה'ס

 .טלעהעגפיוא ןוא ןייר ןיוש --- ץרַאה ןיירמוא ךעלטיא ןוא

 ןדירפ ןופ זיוה קיטכיל ןייד טייטש ןפָא ןוא
 .טלעוו רעד ןופ ןגעוו עיירפ עלַא רַאפ

 הדועס ןיימ

 ,הדועס עטירד ןיימ םורפ עוװַארּפ ךיא

 ,ןיילק זיא שיט ןיימ ,םערָא זיא שיט ןיימ

 עטורַאב ַא העשי-טכַאנרַאפ ןיימ ןוא

 :ןיײגוצ רימ וצ טמוק טניירפ ןייא רָאנ ןוא

 --- .בושי ןצנַאג ןופ שטנעמ רעטסליטש רעד
 ,גַעװ ןיימ ףֵא טנגעגַאב םיא בָאה'כ
 ףושיכ ןייז טדניצ רעבָאטקָא רעד ואוו
 .געט ענייז ןופ דלָאג ןטצעל ןיא

 ,רעדינַא שיט ןיימ ייב ךיז טצעז רע
 ,דייר ענייז ןענעז םורפ-קיטכיל ןוא
 רעדיל ןופ דלעפ ןפַא ןעגנַאז יו
 .טייוורַאפ טסָארפ-םעטָא ןטשרע ןופ

 ןעגנַאזעג ךוב ןיימ ףיוא טנפע רע
 ,דניק ַא יו ךיז טיירפ ,טנעייל ןוא
 ,ןעגנַאגרַאפ טרָאד ןיב'כ יו טינ טעז ןוא

 ,טניוו ןטיור ןיא ןוז עקנַארק ַא

 ,ןגיוא ענייז ןיא רעיורט רעקיטכיל ַא
 .טנעה ענייז קירעביפ ןרעטיצ סע
 ,ןגייווצ ערַאד ףַא טכַאנרַאפ רעד יו
 .טנערב טנלע סטָאג ,טיירש טנלע סטָאג

 לגניי ןיימ ןוא ךיא

 ,ןסקַאװעג גיוא ןיימ רעטנוא ,לגניא ןיימ

 .םיא ףיוא טרַאװ לרוג רעדנַא ןַא

 ,לסקַא ןלָאמש ןרעכעה ַא טָאה רע

 ,םיטש ערָאלק ,ערעלעה ַא טָאה רע

 ןטלַאהַאב ןקילב ענייז ןופ בָאה ךיא |

 טסיירט עסיורג ןיימ--טעמוא ןופ טַאלב סָאד

 .ףןטלַאטשעג-טלַא יד ןעז טינ לָאז רע

 .טזיילרעד ייז ךרוד ךיז בָאה ךיא סָאװ

 ,רעדיל עניימ ןופ רעטנָאלּפ ןיא ,רע ןוא
 ,גנַאפעג ןייז ןיא טפַאגרַאפ שרעה ַא
 ,רעדימ טרעוו גנַאגרַאפנוז רעטיור רעד
 ,גנַאלקעג רענעדלָאגניג ןייז --- רעניד ןוא

 -- ,רעדימ ַא שטנעמ רעטייוו ַא ,ךיא ןוא
 ,טייזרַאפ ָאד בָאה'כ סָאװ טייקנייש יד
 רעדיל עמורפ ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא
 ,טױט ןופ געוו םוצ טיײלַאב ךימ ןוא

 ?ןעניפעג וטסעװ תוכז ַא רַאפ סָאװ
 ? סָאװ ,רע ףרַאד סָאװ ,ךיא יוװ ַאזַא
 ןענידרַאפ גָאט םעד ייב ןשָארג ַא
 .זָארגלביצ ןוא טיורבלמיק ףַא

 ןגייל וטסגעמ ןורָא ןיימ ףַא ןוא

 --- .טייוװק ןייק טינ ,םיזעב ןטסָארּפ ַא-
 ,ןגױא סנעמעלַא ןופ טרעקעגּפָארַא
 ,טיינשרַאפ געוו רעד --- רימ רעטניה ןוא

 ןטױלּפ יד ךעלעטיה עסייוו ןיא

 .ןיירַא דלעפ ןיא געוו ןרעביא

 ,ןטױט ַא ךָאנ ןדנוצעג ,טכיל יוװ

 .ןייש ןקידרעבליז ןרָאלק טימ

 סעלָאּפ עגנַאל ערעייז ןיא ךיז בָאה
 .טנעה טנזױט טימ טרעמַאלקעגנייא
 ,תולג לקניו ךעלטיא רעייז ןיא
 .טנערבעג טכיל קילייה ַא רימ טָאה

 ,ןברַאק-טיינק עטרַאה יד ןיא ןוא
 ,ףיט ןוא דנילב ,רעמינּפ עטסיוורַאפ
 -- ןברַאטש ןבעל ןיימ ןעזעג ךיא בָאה
 ,ףיש עקידנעקניז ַא םי ןיא
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 עי ג ָאלָא טנַא

 ןטינש-ןשטיינק יד רעטנוא סָאװ ,ליואוו זיא ,ןפורעג ףליה ךָאנ טָאה ןבעל ןיימ

 ,ןייבעג יורג ןיימ טייגרַאפ ,טקניזרַאפ .טרעהעג לֹוק ןייז טינ טָאה רענייק ןוא

 ,ןטילש רעמַאזנייא ןַא טלעוו ןוא דלעפ ףַא ,ןפָארטעג ךס ַא רעדנואוו ןבָאה סע

 .יינש ןוא טכַאנרַאפ ,יינש ןוא טכַאנרַאפ | .טרעשַאב סנ ןייק טשינ זיא רימ רָאנ

 רימ ןיא

 ןכיירגרעד ףרָאדנטױט םוצ לעװ ךיא
 .גערב-בירעמ ןפַא ןרעטש ןטצעל ןטימ
 ןכיײט עדימ יד טימ ןפָאלשנייא לעװ
 ,טקעדעגוצ ןגייווש ןוא טוט טימ

 ,דָאר ַא -- דימש רעד ,ּפָאט ַא טכַאמ רעּפעט רעד

 ..סעצײלּפ עניימ ףַא לוע לקיטש ַא ךיוא גָארט ךיא ןוא

 ,טָאג ןיוש ףור ןוא ייווצ ןוא טָארט ַא ּפָא ייג'כ

 .סעצייל עניימ ןיא ןענַאּפשנײא ךיז רימ טימ לָאז רע

 ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טייז ןיימ ייב ךיז טלעטש רע

 .ןעמוקעגרעביא ןיוש גָאט םעד ,זיא סע יװ --- ןוא

 .ּפָארַא ךַאד ןיימ ףַא ךיז ליטש טזָאל טכַאנרַאפ רעד ןוא

 ,םענורב םנופ רעמע ןַא ףיוא טיצ סניימ לגניא סָאד

 ,םיוב ןוא טיױלּפ --- עפרַאש סנטָאש ןגיל לפיוה ןיא

 .רעיױט ןרעטנוא ןכירקרַאפ ךעלעדניה עסייוו ייווצ

 ,םײהַא קירוצ געוו לקיטש ךעלטיא טריפ טכַאנרַאפ

 .רעיורט ןוא ,טייקכעלדירפ טימ ןוא טייקסטוג טימ

 ,טעב ןייז ,שיט ןייז ,טרָא ןייז רעכעלטיא טָאהס

 .החּפשמ ןייז ןוא ץלַאז טימ טיורב לקיטש ןייז

 ,טעבעג ןופ טיוט רעד טגיל'ס ןּפיל סנעמעוו רעביא ןוא

 ןכָאװרעדניא ןייז ףַא ןוגינ ןוא טכיל טײרּפש

 ,טרעשַאב סמורפ ַא טרָאװ קיצנייא ןַא ךָאנ זיא רימ ןוא

 שטנעב ,ןעקנַאד עגר רעטקנעשעג-ןייש רעדעי רַאפ

 ,דרערד ףַא םיוב ַא ןופ ןטָאש םעד ביל בָאה'כ

 .ןשטנעמ ַא ןופ ןטָאש ןרַאפ ךיז קערש ןוא

 ,לָאמַא ,לָאמַא ןופ תוישעמ-רעדניק עקידעקערש טינ

 ,רימ-םורַא ָאד ענעעזעג ןוא עטרעהעג סָאד רָאנ

 ,לוק ןיימ ןיא טרעטיצעגניײרַא רעכיזמוא ױזַא טָאה

 .רעמוטש ַא ,טסַאג רעלקנוט ַא --- רימ ןיא טצעזרַאפ ךיז ןוא

 ,סרָאװ ַא ָאד זיא טייקינײװ ןוא טייקיניילק רעדעי ףַא

 ,ןגייווש עטוג'ס זיא טרָאװ ןטסנעש םנופ רעסעב רָאנ

 סרָאד ןוא ָאד ךיז טגייל סָאװ ,ןטָאש-טכַאנרַאפ רעד יו

 .ןגיובעג דרע רעד וצ םינּפ סָאד --- טעבעג ַא ןיא
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 קיטכיל

 עי ג ָא לָא ט נַא

 טכַאמעג ּפמעט ןוא טגירקעג גירק ןיימ טסָאה וד
 ,דרעווש יד טנַאה סמיאנוש ערטיכ עניימ ןיא
 טכַאנרַאפ דלעפ ןיא םיוב ַא ? ָאד ךיא ןיב סָאװ
 .טרעװשעגּפָארַא דימ ןטָאש ןייז רעביא

 טעטש ענעמונעגנייא עסיורג עלַא ייז ןיגרַאפ'כ

 ,ביול-ןבייל ןוא םושז ןוא םור ןרָאג ןיא

 טדערעג ןיילַא ךיז וצ ליטש טָאה ךַאד ןיימ רעטנוא

 .ביױטש ןופ ןוא לגָאו ןופ קידנעור רעלטעב ַא

 דרע רעד ןיא לצרָאו ןיימ --- טולב ןיימ ,ןירג זיא טַאלב ןיימ

 .טייקלקנוט רעפיט ןיא ,טייוו רעטלַא ןיא טיצרַאפ

 ,טרעשַאב טרָא ןפַא ָאד רימ זיא טרעשַאב זיא'ס סָאװ

 ? טייוורעדנואוו זיא סָאװ ןוא ? דמערפ זיא סָאװ --- ןוא

 ? סיורג זיא יז זַא סָאװ זיא -- טלעוו עסיורג זיא םורַא
 ? ןיילק זַא סָאװ זיא --- ןיילק זיולב --- וד ןוא ךיא ןוא
 ? סױרַא טינ רעדנואוו ריא ןעד טייקניילק ןיימ ךרוד טדער
 ? ןח רעקירעיורט ריא טינ טײקנײלַא ןיימ זיא

 ,קערש ןוא דיירפ ,ןסקַאװ ןיימ ןופ רעטיצ רעדעי רַאפ
 -- ןיּפ ןעמוטש ןפייר ןוא ןרעוו-דימ ןעירפ ןיימ רַאפ ןוא
 געט עלַא עלַא ןופ יורג ןוא ןוז ןעקנורטעג בָאה ךיא
 ,ןייוו ןוא םס ,ןבעל ןוא לַאװק --- ןרָאװעג ןיײלַא ןיב ןוא

 ,ןייבעג ןיימ ןיא ןייּפ רעמוטש יו טור טנלע-טניװטסברַאה ןוא
 ,גייווצ רענעדלָאג רענעכָארבעגּפָארַא --- רעקידנואוו קיטיײװ
 ,ןייבעג ליטש ןיימ לופ טרעוו ,ור ,ןגייווש סיורג רָאלק טימ
 .גיוא קיאור ןוא ליק קיטכיל סהנבל רעד יו

 ,לָאט ןטיירב-ױפַא ןוא ףרָאד ןפָאלשעגנייא ןַא רעביא
 .ךַאד-רעטסיולק רעיולב ןוא םיוב ןוא לַאטש ןוא בוטש
 לָאמש ןוא ,טיירב --- ןוא דלַאו ןשיווצ ךיז טּפעלש לרופ ןיילק ַא ןוא
 .ךַאילש ןסייוו ןופ קע-דךסקופ רעקידנרעבליז רעד ךיז טיצ
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 ןײטשטַאלג בקעי



 ןײטשטַאלג בקעי

 .ןליוּפ ,ןילבול ןיא ,1806 ,.גיוא ןט20 םעד ורָאבעג - ןײטשטַאלג בסעי

 .1919 ראי ןיא -- רעריל ןקורר וצ ובייחעגנַא .1914 ןיא עקירעמא ןיא ןעמוקענ



 טונַאק

 .ןיײטש טביילב עניימ ןרָאי רעקיצנַאװצ עשלגניי-שלדיימ ,עדליוו

 .רעגנעל עלייוו ַא ןגױא עניימ ןופ טייקרעטיול רעד ןיא ךיז טלגיּפש

 ,רימ טנעז ריא ביל יװ
 .ךימ ריא טצייר טיײקטמיטשַאבמוא רעשלדיימ-שידניק ןופ רעדילג עפייר-טינ-ךָאנ יד יו

 ,טסירב ןייק טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,רעטסעװש עניילק יד יוװ

 .עלַא ְךייַא ןופ רעטלע זיא ּפָאק רעדנָאלב רעדימ ןיימ

 :ךייא טנרָאװ רע ,טעז ןוא
 -- ףױרַא-גרַאב ,ףױרַא-גרַאב ףיול רעייא ןייא טלַאה

 .טײקּפָארַא-גרַאב עקישטילג ,עשירעריפרַאפ זיא ףױרַא טָארט רעדעי

 ,ןפיש ערעייא גערב םוצ וצ טלגעז ,ןטַאריּפ עקשטיניילק

 .ביור ןופ קעז יד סיוא טקידייל
 ,סרעזדנוא זיא דלָאג עטסייה סָאד ,ןטנעמיד עטסקידלקניפ יד

 םילכ ערעזדנוא ןענעז רעבליז ןטסקנעברַאפ ןוא רעּפוק ןטסקידבשוימ ןופ

 ,געט ערעזדנוא ןופ טשער רעד רַאפ ןבעל םוצ ףַא רימ ןבָאה גונעגרעביא ,גונעג

 ,טונַאק רעשירַאנ רעטלַא-גנוי
 ,טונַאק רעגולק רעקירעיורט

 ,ץרַאװש קיטש ןייא ןיא ןביוש עניימ ףַא טכַאנ יד טציא זיא טרעווילגרַאפ

 .ָאּפ ןעלע רַאגדע וצ לגיופ-קערש ןצרַאװש םעד טקישעג אמתסמ טָאה טכַאנ ַאזַא

 ,לקנוט רערעװש רעד טינ טקערש ךימ רעבָא

 ,רעד ןופ םעטָא ןביל םעד טימ קיטכיל ןענעז רעמיצ ןגנע ןיימ ןופ ןעלקניוו יד

 .טייהרעליטש ןשטנעב ֹוצ טנרעלעג ךימ ןבָאה ןעיורפ עדמערפ רעּפרעק םעניד סעמעוו

 ,רענייא ןופ םערַאה ַא טימ ןַאטלוס רעגנוי ַא ןיב'כ

 .סַאג רעשידיי רעקישיױר רעד ןיא ןַאטלוס רעגנוי ַא ןיב'כ

 .טבלַאזעג טינ ךימ טָאה ןעמ

 ןַאטלוס רעטבלַאזעג-טינ רעד טשרעביל ךיא ןיב

 .סַאג רעשידיי רעקישיפ רעד ןופ

 ,ךיא ןיב ַאדוב ַאמַאטָאג

 ןפָאלטנַא ךיא ןיב זיוה סרעטָאפ ןופ

 ןפָארטעגנָא ךיא בָאה ןגעו עטיירב יד ףַא

 ןײּפ עקיגנוצ-קיסַאילימ יד

 גנוצ ריא טקעלעג טָאה רעדילג עסייוו עניימ

 ,בייל ןיימ טקעדַאב טָאה גָאלשסיוא סבויא ןוא

 דנַאל דמערפ ַא ןיא ןגיּפשעגסױא ןוא גנוצ יד ךימ טָאה טליונקעגנייא

 .טיורבילטעב וצ טזומעג ןעמוקנָא טָאה סָאװ ,ןקיצערק ַא ,ןקיניזנַאװ ַא

 ,טרעדנַאװעג בָאה'כ

 ןעז וצ ןעוועג ךיוא טרעשַאב זיא ןגיוא עגנוי עניימ

 .דײשַאב םעד ןגירק ןוא ןגערפ ןוא ןשטָאק עצרַאוװש יד

 ,טלמַאזעג ןוא טרָאנשעג ,טלטעבעג ןוא טרעדנַאװעג בָאה'כ
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 המכח רעטלַא ןופ ביוטש טימ ןעגנול עניימ ןרָאװעג סייוו ןענעז'ס זיב

 .געט עניימ ןופ יולב ןעירפ םעד ןיא

 ,רעכיב ריפ-יירד טציא ןעקנעדעג וצ טוג רימ זיא רעמיצ ןליטש ןיא
 רעטרעו עטוג סעמעוו ,טניירפ עטוג ןופ ןעמענ ףניפ-ריפ
 .ךעלגײטש ענעדלָאג עניילק ןיא יװ ,ןרעױא עניימ ןיא ןעגנַאפעג ןענעז
 רעטרעוו עביל סעמעוו
 .סיפ עסעוװרָאב רעטנוא ךעלטעלב-ןעמולב יװ ןענעז
 ,ריט ןיימ טלגיררַאפ בָאה'כ ,ליטש
 ןבלַאז ךימ ןוא ןעמוק לָאז ריזיוו-סיורג רעד רעמ טינ ליוו'כ
 ןרָאװעג טבלַאזעג טינ ןוא טבעלעגּפָא ןבעל ןבלַאה ַא
 ןרָאי עניימ ןבעלרעד טײהרעטבלַאזעג טינ ןיוש ךיא לעוװ

 ור עקיטכַאנ עליטש
 .לעז ןיימ ןיא ןביולג ןופ לגילפ-ןביוט טימ טסרעטַאלפ
 ,ארומ ןיימ טּפעקעג וטסָאה דרעװש רעפראש טימ
 ןגייוצ יד קיאור טציא ןעלמערד ןטרָאג ןיא
 :גנונעפָאה רעזייוו רעליטש טימ
 טור זיא דלָאג ןוא דלָאג זיא לעג
 ,טרובעג זיא טיווצ ןוא טיווצ זיא טור ןוא
 ,דלָאג יװ טױר זיא טױט ןוא טרובעג ןוא
 ,ביוטש ןטענַאלּפ יו
 טייצ יװ ,טנערב ןוא
 ,טײצ טימ טייצ ןיא טנערב ןוא
 ,ןייטש טינ טביילב ,ךיז טפיולעצ עניימ ןרָאי רעקיצנַאװצ עשלגניי-שלדיימ
 ,זָארג ןקידיירפ ןרעביא ךיז טײרּפשעצ ךעלעדניה עניילק יד יו
 שטָאכ ןטכַארטרעד ךיז ךיא לעװ געט יד ןופ םענייא
 ,טײצ ןופ רעלכיײּפש ןופ לסילש םוצ
 ,רימ וצ טנעָאנ ךיז טלַאה רעבָא
 ,רימ טנעז ריא ביל יו
 .טונַאק ןשירַאנ ,ןטלַא-גנוי םעד רימ
 .טונַאק ןגולק ,ןקירעיורט םעד

 עמאזעס

 ,עמַאזעס ךיז ןפע
 ,לייה ןיא טלקנוט'ס
 ךיא ןוא
 ךָאי םעד רעטנוא טשלחרַאפ
 ,ןטנַאילירב ןוא רעבליז ,דלָאג טימ קעז יד ןופ
 : תוחוכ ןָא עשטּפעש
 .עמַאזעס ךיז ןפע
 אמתסמ ןיוש ךיז טָאה ןוז יד
 ןבָארגַאב גרעב יד ןשיווצ
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 ,לָאט ןוא גרַאב ןיוש טקעדַאב טכַאנ עטסיוװ ַא ןוא
 ,רעטצניפ
 ןענפע וצ ןגיוא ענעפָאלרַאפ עניימ ארומ בָאה'כ
 ,ץנַאטױטעלעקס ןדליו םעד ןעז ןוא
 !לייה ןיא ןצנַאט ןרעייפ עױלב-ץרַאוװש
 !לייה ןיא קידנעלכרָאכ ןעגניז סָאכע עקיטולב-דליוו
 :ךיא יירש לימ םענעפָאלרַאפ-םױש ַא טימ
 !עמַאזעס ךיז ןפע
 .דרעפ ןופ ּפָאלַאג רעדליוו
 ,לָאט ןוא דלעפ רעביא לַאשךןטײּפמָארט
 ,רעטנענ
 .ייז ןעמוק רעטנענ
 ,דלַאב .,דלַאב
 רעטשלחרַאפ ַא
 ;ּפַאלקצרַאה קידנועגש טימ
 .עמַאזעס ךיז ןפע
 ,עמַאזעס

 ןקערשרעבליז

 טנַאה רעלופ ןופ יולב ןוא סייוו טימ
 ,דלַאװ ןקיטכַאנ ןפַא ּפָארַא למיה רעד טקוק

 ,טנעה ענרעבליז טימ ןקערש ָאד טרעדיוש ארומ-סטלעוו קיטש ןסירעגּפָא ןַא
 ןשינרעטצניפ עקידנעלקניפ ,ענעליוהרַאפ ןטכיול ןוא ןקוצ ןוא ןצילב'ס
 ןגיוא סעלָאגעלַאב ןטלַא םעד רַאפ
 ,טָארט ןדעי ףַא ןייצ עפרַאש עסייוו ןוא ןגיוא ןענָאילימ ןעעז ענייז דרעפ יד
 .טנַאה ןיא רעװלָאװער ַא טימ ןלזג ןגנוי ןטעקַאנ ַא טעז רע
 ןגױא עטלַא יד טלפייווצ ּפָאק רעטלַא רעד

 ןײרַא םינּפ ןיא םענייז טכרופ םעד ךיור ןליומ עלופ טעקּפיּפ רע
 .טעקַאנ-םדא ןלזג רעגנוי ַא טרָאפ טייטש םיוב ַא ייב טרַאה רעבָא
 ; טגניז ןוא
 ,טלעג ןייד רעדָא ןבעל ןייד ,רעטלַא ,רעטלַא ,רעיורג ,רעסייוו
 ןייא ךיז טרעה ןוא דרעפ יד ּפָא טלעטש רעטלַא רעד
 ןלזג ןטעקַאנ ,ןגנוי ןופ גנַאזעג םענייש ןיא
 ,ןלירג יד ןפור'ס .סעבַאשז יד ןעגניז ןּפמוז יד ןיא
 סױרַא ןבעל סָאד םיא ןופ טשוק ןלזג רעגנוי רענייש רעד
 ,גנַאזעג ןקירעיורט ןייז טימ
 גנוי םענייש םעד ןָאטעג רעדײלש ַא סע רע טלָאװ ,טלעג טַאהעג רע טלָאװ ןוא
 .רענרעבליז ךָאנ העבטמ ענרעבליז
 ,טינ םיא טרַא'ס ןוא טינ טָאה רע

 . ןרעה ןוא ןעקּפיּפ ןוא ןייטש ױזַא ןעק רע

 :דרָאמ ןופ דיל קירעיורט ןייז ןלזג רעטעקַאנ רעגנוי רעד טגניז'ס יװ
 ,טלעג ןייד רעדָא ןבעל ןייד .רעטלַא ,רעטלַא ,רעיורג ,רעסייוו
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 .טלעג ןייק טינ טָאה רע זַא ,אמתסמ ןענַאטשרַאפ טָאה גנוי רעד
 ןדנואוושרַאפ זיא רע ,דָאש ַא/

 ,םַאזגנַאל ןטערט דרעפ יד
 ,טירט עשידרעפ רעטנוא ןופ ןטייקליטש ךיז ןריר'ס
 ,טױט ןגעו .ןבעל ןגעוו ןעקנַאדעג טמעדעפ עלָאגעלַאב רעד
 ןףגיױא עדימ יד טינ טעיױרט ּפָאק רעטלַא רעד ןוא
 ןייז טינ ןעק סע ,ןיינ .ןעגניז לָאז .טעקַאנ .ןלזג רעגנוי ַא
 ,ךיז וצ רעטלַא רעד טלכיימש
 ןּפמוז יד ןיא ןפור סעבַאשז
 ,סנטייוװנופ ךיז ןדניצ ךעלביטש

 רעמוזרַאפ

 ,םורַא ןכדש ַא יו רעמוזגנוי טייג לזניא םעד ףַא
 ,סױרַא ךייט םעד טרעסיוועג רעמוזיינ .רעדלעוו עדליוו ןדלַאװ
 .רעדלעוועג ןיא ןעגנַאזעג ךיז ןרעמ רעמוזברע ,ןלעווק ןלַאװק
 םענייא ןדעי טיג רעמוזניילק .ןעגניז ןכייט
 .סיב ַא גנַאלש ַא יו טמוק גנילירפ רעד זַא
 ,םענייא ןדעי ,םענייא ןדעי לרעמוז סָאד טיג
 ןלעװק ןלַאװק יד ואוו לזניא םעד ףַא .סיב ַא גנַאלש ַא יװ

 ךיור ןיא

 ,ליּפש-רעדניק
 .ןגיוא עניימ ךיז ןערומשז'ס
 ,למירד-בלַאה
 --- וד ןוא
 ,לוטש סירָאמ ןסיורג ןפַא

 ,עלעדיימ ןיילק ַא

 .סעלעציּפ ַא
 -- ? ךױרדןרַאגיצ ןיימ ןגָארטרַאפ טסנעק
 ,לגניצ טור ַא
 ,רימ ןופ ךַאל
 ךיור ןופ ןרעוו ץרַאװש בוטש יד טעװ דלַאב
 ךיור ןיא ןריצלַאװ ןזָאל ךיז ןלעוװ רימ ןוא
 --- .םיא טימ ןעילפ ןוא
 ךעלגניצ עטיור עטרעדנוה
 רַאנ ןסיורג םעד רימ וצ ךיז ןקערטש
 .ןגיוא עטערומשזרַאפ-בלַאה יד טימ
 לזדלעה ןסייוו ןופ
 -- .ךיילק עװעזָאר ןייד ּפָארַא ךיז טיצ
 ,טייקסייוװ עדנדנעלב טימ םי ַא
 --- גנולצולּפ
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 ,לוטש-סירָאמ ןסיורג ןיא

 ,עלעטניּפ קישטניילק ַא טסרעוו

 .ןעגנולשרַאפ ךיור ןיא טסרעוו

 טסדניוװשרַאפ

 ,רַאנ ןסיורג ןרַאפ

 .ןגיוא עטערומשזרַאפ ץנַאג יד טימ

 שריה רעטיור ַא

 .ןעגנוזעג טָאה ןירעטייר יד ןוא שריה ןטױר ַא ןעזעג בָאה ךיא

 טעקנָאלבעג טָאה בייוו סרעגעי םעד -- םיוב ןליטש ַא ייב

 דלַאװ ןרעביא עסעװרָאב ַא ,ןדנובעגוצ םיא טָאה םולח ַא

 .ןַאמ ריא ןפורעג ןוא םיא ףַא ןסעזעג זיא ןירעטייר ַא

 ,טרעבליזעגכרוד ןבָאה ןצילב .ןעגנוזעג ןוא

 רעליטש ןעגנוזעג טָאה ןירעטייר יד יברעד ןגעלעג זיא רעגעי רעד

 בייוו סרעגעי םעד ןעוו ,טלמערדעג ןוא

 טכיילשעגייברַאפ טָאה טרעבליזעגכרוד ןבָאה ןצילב

 .ןגיוא עטדנעלברַאפ טימ ןלַאשזניק ענעגיובעג יו

 טױרבטנװָא

 .טייקיטעז טימ רעגנַאװש ,טיורב שירפ ַא שיט ןפַא
 -- טסעג עקידנגייווש שיט םורַא
 יז ַא ךָאנ ןוא יז ןוא ךיא
 ןּפַאלק רעצרעה יד רָאנ ,ןגייוש רעליימ יד
 .טסעג יד ייב רעצרעה יד ןּפַאלק ,ךעלרעגייז ענעדלָאג עניילק יד יוװ

 טסעג יד ןופ רערעוװש ךָאנ טגייווש ספרַאש ַא רעסעמ ַא טיורב ןבעל ןוא
 ,רעקיאורמוא ךָאנ לצרעה ַא טימ טּפַאלק ןוא
 .ריא רערעדנַא רעד ייב ןוא ריא ייב ,רימ ייב יוװ

 .רעטנוא טייג סָאװ .ןוז רעד וצ ןפָא זיא ריט יד

 גָאט ןופ עדימ ןגילפ ןעלמערד עילעטס רעד ףַא

 ,קערש ןוא גנוטרַאװרעד טימ טרעדנואוורַאפ ןקיטכיל ןביוש יד ןוא

 .טיורבטנווָא ןופ גנוטרַאװרעד ןוא קערש

 .ארומ סנרעדנַא םעד סנייא ףייטש ןודלַאה ךיא ןוא רעסעמ סָאד

 ,טנעה עקידרעטיצ טימ טיורב םורַא ךָאפ ךיא

 יייז וצ עביל רעמערַאו ןיימ ןופ טכַארט ךיא ןוא

 | .ייז ֹוצ האנש רעכעלטיוט ןיימ ןופ

 טנַאה רעטמעלקרַאפ ןימ ןיא טשלח רעסעמ סָאד

 ,טיורבטנווָא ןופ רַאפעג ןוא קערש ןופ

 :ריא ףַא ןוא רימ ףַא טקוק ןוא רעסעמ סָאד טמענ יז

 ,שיט םורַא ליטש ןציז טסעג עטיוט ייווצ
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 טגניז ףרַאשרעסעמ סָאד יז ןופ ץרַאה ןיא ןוא
 .טױרבטנוװָא ןופ רַאפעג ןופ דיל ַא
 דיירפ רעקידרעטַאלפ טימ ךיז טליּפש ,יז ערעדנַא יד
 ;דייר ענעברָאטשעג ןוא רעסעמ ןופ ףרַאש ןטימ
 זדנוא וצ האנש ריא ןוא זדנוא וצ עביל ריא ןוא
 רימ וצ האנש ריא ןוא רימ וצ עביל ריא ןוא
 ריט רעטלַארּפעצ רעד ךרוד סױרַא טגניז
 ,ןוז רעד וצ ,ןוז רעד וצ ,רעטנוא טייג סָאװ ןוז רעד וצ
 ,טױרבטנװָא ןופ ןעגנַאזעג עטקנעברַאפ טימ

 .גנַאזעג ןוא רילָאק טימ טציילפרַאפ ןביוש
 ,גנַאלרַאפ ןטױר ןופ טרעטַאמרַאפ רעסעמ סָאד
 -- טסעג עקידנגייוװש שיט םורַא ןציז ליטש
 .יז ַא ךָאנ ןוא יז ןוא ךיא

 ,ריא וצ ריא ןופ ןוא ריא וצ רימ ןופ טצנַאט רעסעמ סָאד
 סַאה ןוא עביל ןופ רימ ןסע קידנגייווש ןוא
 ,טיורבטנווָא סָאד

 רעדילטכַאנ

1 

 .טייקליטש ענעסּפעש ַאזַא ןכייט יד ייב
 .דיירפ טימ רעפרעד עצנַאג ןגיל ץלַא ןוא ריד ןשיוצ
 .טלעו רענעגייא ןייד ןיא טסיב וד טנרעטשעגסיוא יװ
 .טײקטרעטנַאלּפרַאפ רעטרילָאקליפ ןייד ןיא קיברַאפ יו
 .סעזעג ריא טימ ןייטש םעד טמערַאװ לדיימ סעװרָאב ַא
 -- טלעוװ ןייד ןופ עּפַאמ יד טגיל ןטנוא םענורב ןיא
 -- רעירט רעטגייווצעצ ַאזַא ,רעטצניפ ױזַא ,ןגייא ױזַא
 ,טײקטרעדנוזעגּפָא רעקידנעגניז ןייד ןיא םַאזיורג יו
 .ףיא טרעטיצ ןטרָאג רעד
 ,בייל ןופ ךורעג םעד טימ ךעלטרעצ זיא טפול יד
 .תובחר זיא טייקילייא-ריפ ןייד
 ןפָא ןענעז ןגיוא ענעריורפרַאפ ענייד

 .טײקטקנַאצעגּפָא ןופ ןייש םוצ ,ןבעל ןליטש םוצ
 .גנַאזעג זיא טלַאהניא .ןעלקנוט רעטרעוו
 -- ךַארּפש עשיטּפילַאקָאּפַא ןַא ריד רעביא ףיױא טייג סע
 ,עטנַאמרעד ַא ,עטנָאעג ַא
 .ןלירג עלַא טימ טגניז טכַאנ עליטש יד
 ןליטש ןרעוו ןשיור יוװ ,רעה
 .טייקיגייווש ןרעוװ ןעגנַאלק ןוא

2 

 ןטױלּפ עקיכָאמ ענייד ייב
 ,ןטכַאנרַאפ עטקיברָאהעג ןעלמעק ןעייטש
 .רעטנורַא-גרַאב זיא טלעוװו עליטש יד
 | םַאזגנַאל ןוא
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 ע י גָא לָא ט ג ַא

 ,סנטָאש ןופ ןַאװַארַאק ַא ּפָא טייג
 .סיפ עקיטכיזרָאפ טימ טירט יד ןטסעמ סָאװ
 ,טכיל ןוא רעייפ ןופ ליּפשרעדנואוו
 .זַאטסקע ןרעטצניפ ןיא ילגנעמַאזוצ רעקיכייב
 טסעשז רעסיורג רעד זיא סע
 -- טייקליטש ןיא טלַאהניא ןעלגָאל עלופ ןופ

 ,רעטנורַא ןוא טירט רעטמַאצעג ,רענעטסָאמעג

 .טייקמוטש ןיא דייר ךעלדנער טימ קעז

3 

 קנעדכַאנ

 ןפָא ןענעז סיפ עריא ןוא .עסואימ ַא זיא בייוו סרבח ןיימ

 ,ןסָאלשעגוצ ןּפיל עריא ןוא .טילג יז -- ךימ סָאד טרַא סָאװ

 .בייוו סרבח ןיימ וצ ריט יד יו ךימ סָאד טרַא ןוא טינ ךימ סָאד טרַא

 ,ךימ סָאד טרַא ןוא טינ ךימ סָאד טרַא .סיפ עקידוװעמעש יד טימ בייוו סרבח ןיימ

 .סיפ עקיאורמוא יד טימ בייוו סרבח ןיימ ןגיוא ענייש טָאה בייוו ןגייא ןיימ

 .בייוו ןגייא ןיימ רעליטש ,רעליטש .טכַאנ ןוא גָאט ,טכַאנ ןוא גָאט

 טגערפ יורפ יד

 ךורעג-ךיק ןּפמעט ןוא רישעג ןופ שיור ןקידתורוד ךרוד

 ץכעליושעג יװ ןסקַאװ סָאװ ןטייקכעלטרעצ ענעטלָאשרַאפ ןוא

 ,ײלרעלַא סעביל טימ ךיז טקיטש ןוא ךיז טעמַאמ סָאװ בייוו םעד ןיא

 טסירב ערעװש יד יװ ןעגנַאהעגנָא טָאה רעפעשַאב רעד סָאװ

 .גנַאל ןבעל ךרוד טסַאל ַא ןגָארט וצ הַא

 ץלַא ןופ ּפָא טליײט סָאװ לּפענ ןרעווש םעד ךרוד

 ,גינעק זיא ןַאמ ואו טלעוו רעד ןיא טעשעג סָאװ

 ,טנַאגירטניא רעשיטַאמָאלּפיד ןוא רענלעז ,ָאמיסילַארענעג

 .טלָאװער רעניד ,רעליטש ַא ףיוא טייג

 ןטעלסַארב ןוא ןטייק ענרעדלָאג טימ טגנילק טנַאה עטכָאירַאפ יד

 :טגערפ חומ רעביל רעטּפמעטרַאפ רעד ןוא

 ןרָאיַארַאפ ןוא ןטכענ ןוא טנייה ןעשעג זיא סָאװ ,רערעייט ןיימ

 טרעטַאלפ גייצנדייז ןופ שיור רעד

 לעטשנָא ןגולק ַא ןכַאמ גניריוא עגנַאל

 ,ךעלטרעצ ןריטַאבעד ךעלּפעק ענעריושעג ןוא

 טמולח ָאמיסילַארענעג רעד ןוא

 ,רישעג קידנעגנילק ןופ ,ךיק ַא ןופ

 זדלַאה םורַא טנעה עכייוו ןופ

 .ןדירפוצ קיביײא ןענעז סָאװ ןזיוה ןופ ןוא
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 עלעמעז ַא ןוא עלעגניי ַא

 ןײלַא

 רעטופ טימ למעז ַא טסע עלעגניי ַא

 ןגיױא יד ןיא םיא טקוק לצעק ַא
 .עגנוה ןוא עפעלש זיא עלעגניי סָאד
 ,ךיז טּפעלק גיוא ןייא
 גױא ןרעזעלג סיורג ַא טָאה ץַאק יד
 ריפ רשפא רעדָא יירד טָאה טכַאנ יד ןוא

 ,ןגיוא ענרעזעלג
 .לגענ טימ סעּפַאל ןוא קע ןַא טָאה עמַאמ יד ןוא
 .טעּפַארד ןוא סיוא םיא טוט יז
 .טעּפַארד ןוא טוג זיא יז
 טכַאנ יד יו רעטצניפ זיא למעז רעד
 .טעה ןוא רעהַא זיב ןענַאד ןופ
 .ענרעזעלג ַא זיא טכַאנ יד ןוא
 טכַאנ יד זיא רעטצנעפ ץרַאװש ַא
 .לדיל סעמַאמ ןיא ןוא ליד ןפַא טגיל סָאװ
 | ,רעסעב ןייז טעוו ןגרָאמ
 קיטכיל לסיב ַא ןייז טעוװ סע
 ןקוק וצ ןבָאה ארומ טינ טעו ןעמ ןוא
 ,ןסיורד םוצ גיואלצעק ןכרוד

 .ןעלמערד ןוא עּפַאנַאק רעד ףַא ןציז עמַאמ-עטַאט
 ,ןײלַא זיא ,עקירעינציירד יד ,יז
 .רעטצנעפ סָאד טרעביוצרַאפ טכַאנרַאפ רעד
 .סרעדנואוו עיולב עסיורג עריא טימ סױרַא טקוק יז
 ,ןפילגָאריה עקיטכיל טנכייצרַאפ ןרעטש ריא
 ,עמַאמ-עטַאט ןעלמערד קיאור
 ,דיל-רעדניק ַא יו ,ףָאלש ןיא טמַארגעג
 ,ןכַאװַאב יז טעוו רע ןוא ןײלַא זיא יז
 ,ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד ןעמוק טעװ סע ןעוו
 קירָאה זיא ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד
 .ןגילפ ענירג ןענעז ןגיוא ענייז ןוא
 ,ףלָאװ רעטכעלשטוג ַאזַא זיא רע
 ,ףלָאװ רעלופמייהעג ,רעמערַאוװ ַאזַא
 לײמ עכעלטע ריא ןופ ןפָאלשעגּפָא ןענעז עמַאמ-עטַאט
 ,ןיילַא ךעלרעדיוש זיא יז ןוא
 .עקמַאילק יד ןעּפַארד לגענ
 ,טעּפירקס ריט יד
 ,ןכַאװַאב יז טעװ רעוו
 ? ףלָאװ רעדליװטרַאצ רעד ןעמוק טעװ סע ןעוו
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 סעדייז עיירטעג

 .ךַאד םעד רעביא לסיב ַא ,סעדייז עיירטעג ,רימ ןברַאפ

 תונשקע רעּפמעט ןוא ןעיירעגירק ,דרָאמ טימ

 ןרָאלרַאפ ןיא טלעוװ רעזדנוא ,טלַא ןענעז רעבייוו ערעזדנוא

 ןרָאבעג ןרעװ ןפרַאד סָאװ ךעלקינייא יד רַאפ רעבָא
 ,ךַאד רעײנילגַאּפש ַא ןייז טעוו
 זיוה סָאד ןפרַאוװמוא ןצנַאגניא ךַארק ַא טימ ןלעװ ייז ןוא

 .טלעוו עקיטנַא ןַא יינ סָאד ףַא ןעיוברעביא ןוא

 .(תונשקע רעּפמעט ןוא ןעיירעגירק ,דרָאמ טימ)

 ,ןרָאי ערעטלע ףַא ןיילַא ךיז ןופ קילג עקשירק עדעי ּפָא רימ ןרָאּפש ױזַא

 .ןרָאבעג ןרעוו ןפרַאד סָאװ ייז רַאפ
 ,םירבק יד ןענעז ערעזדנוא ,טױט סעטַאט ערעזדנוא

 טנעוו יד ןיא ןײרַא ךיז ןעיוב רימ ןוא
 .רעריטרַאמ יו טײקשינַאריט טימ
 ךַאד ןוא טנעװ ןוא זיוה ןפרַאװמוא ןלעוו סָאװ ייז רַאפ

 .טלעוו עקיטנַא ןַא ןרירװַאטסער רעדיוװ ןוא

 ןענױלּפ יד ףַא

 .ןלייצרעד וצ טינרָאג ןוא ןגָאז וצ טינרָאג ךיא בָאה טנייה

 ,ןײלַא ךיז סע לייצרעד'כ ,טינ ליוו ךיא רָאנ ,ָאי בָאה'כ

 לױנקױעגנַאזעג םעד רימ ייב רע טָאה ,ןגיוא עיולב טימ שזַאּפ ַא בָאה'כ

 טרעטנָאלּפ ,רע טרעטנָאלּפ ,רע טרעטנָאלּפ .טרעטנָאלּפרַאפ

 .גנַאזעג ןופ םידעפ ענעדייז יד רימ ייב

 .ןגיוא עיולב טימ שזַאּפ וד ,יוא

 .לטעב קישטניילק ַא ןיא עכישזַאּפ ַא שזַאּפ רעד טָאה

 .ןעז וצ עכישזַאּפ רעד ןופ ךעלעסיפ עטעקַאנ יד ביל רע טָאה

 ,טייג רע ,וצ רע טייג ,וצ רע טייג ,וצ רע טייג

 .טירט ענעכעלעמַאּפ טימ עלעטעב םוצ

 .(וצ ןגיוא יד ךַאמ ,ןפָאלש ,עכישזַאּפ ,ךיז ךַאמ)

 ךיא רעטעלק יוא ,גרעב עכיוה ףַא

 ,טנייה טינ
 ןרעטעלק לָאז גרעב עכיוה ףַא

 .טניירפ ןיימ

 .גנַאזעג ַא גנַאפ ןוא ושע ןוז רעקירָאה ןיימ סױרַא ייג

 .גנַאזעג ביל טָאה עטַאט רעד

 ,טלעצעג ןיא לוק סבקעי וצ ןרעױא ענייז טּפָאטשרַאפ טָאה עטַאט רעד

 .ןענוװַאד רע לָאז

 .טזיילרעד ןרעװ וצ קידניז וצ ןענעז טלעוו יד ןוא ךיא

 ןגרָאמ ןעיולב ַא ןופ ןענױלּפ יד ףַא טריצַאּפש ושע טָאה

 (? ןגרָאז ןָא)
 : טכַארטעג עלעסיב ןיילק ַא ,ליפ טינ טכַארטעג ןוא
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 ע י ג ָא לא ט נ ַא

 .טגָאזעג עטַאט רעד טָאה ,קידניז זיא טלעוו יד
 ,קידנעגניז זיא טלעוו יד
 ? םש לעב לארשי בר ןופ טכַארטעג ושע בר טָאה
 (דיירפ עקידנעגניז --- קידניז) דניז רַאפ ארומ ןָא
 :גנַאזעג טימ ןוװַאד'כ ,וינעטָאג יט --- ךא
 :ןגָאז ןעוט רענייב עניימ עלַא
 .טָאג ָא ,וד יו ,רעטעג ןשיוװצ ךָאנ זיא רעוו
 .וד יװ ךָאנ זיא רעוװ ! טָאג
 ,רעדילג עניימ רעביא טינ ךיז טײרּפשרַאפ תוגאד ןופ םס
 (!ושע בר ןופ טכַארטעג םוש לעב לארשי בר טָאה)
 ןעגנַאפ ןעגנַאגעג רע זיא ןגרָאמ ןעיולב ַא ןופ ןעניױלּפ יד ףַא
 .גנַאזעג ַא ןעגנַאפ ,וינעטָאג יט -- ךַא

 ןטכירכַאנַאב וצ טינרָאג טנייה ךייא בָאה'כ
 ןלייטוצטימ טינרָאג טנייה ךייא בָאה'כ
 ,ןטרָאװטנַאַאב ץלַא ךיא לעװ ,ןגָארפ ןייז ןלעוו סע ביוא

 למיה רעקיטכַאנרַאפ

 ןגיוא נעיימ ןיא טדניצ למיה רעקיטכַאנרַאפ
 .ןרילָאק ןופ גנַאזעג ַא
 .קנַאדעג ןיימ ןופ ןלַאואו עטסניד יד ךעלטניוו עליטש ןרירַאב'ס
 טימעג ןיימ טמענרַאפ ןגעו ףַא םַאזנייא
 ,טנַאה רעקירעיורט רעד ןופ ור עמוטש יד
 ,ןבעל סָאד ןבעוו טרעהעגפיוא טָאה סָאװ
 ,טָאג ןוא ךייט טלמירד'ס
 ליטש ןעקשוש ךעלדנייטש-ךָאמ עטלייצעג זיולב
 -- טפַאשקנעב רענירג-רוא ןיימ ןופ םטיר םוצ
 .ןרילָאק:למיה יד טימ ןעגנַאלרַאפ עניימ לענש ךיז ןעינימ'ס

 טייקליטש-קיטימ ךָאנ

 .ּפָאק ןיימ םורַא טייקליטש ןופ ץנַארק ַא רימ גניז
 ןרעוװ ןלעװ טימ טגָאלש סָאװ רעדָא רעדעי רימ ןיא ןרעווילג לָאז
 .טײקליטש-קיטימכָאנ עטַאז וד
 .ּפעלש ןגנַאל םעד טימ ןיגינעק עדימ וד
 ןייוו רעטלַא רעשעלפ ןוא רענעהיּפַאק ןבָאה'ס
 ,שיט-קיטימ ןייז ייב גינעק ןייד טרעפעלשעגנייא
 .קָארּפָאלש ןטמיוזעג-דלָאג ןגנַאל ןייז ןיא גינעק ןייד
 .ןעלמירד ןוא לוטש ןכייוו ,ןפיט ןייד ןיא ןלַאפנײרַא ךיוא וטסעוװ דלַאב
 ,םירדח עטשרעביוא יד ןיא
 ,םירדח עטשרעטנוא יד ןיא
 רעגניפציּפש ףַא טפַאשרעניד יד טייג



 סנגייא

 עיטַאּפַא

 עי ג ָא לָא ט ג א

 .למירד-קיטימכָאנ ןטַאז ןיא ץַאלַאּפ םעד דימ ןגיוורַאפ ןוא
 : טלעפַאב רעגייז-ייטש ןטלַא םעד ןופ ורמוא רעד
 ,רעליטש --- ליטש
 ,רעליטש -- ליטש
 ןעלמירד ןיגינעק רעד טימ גינעק רעד
 ...רעד טימ גינעק רעד

 ,טײקליטש-קיטימכָאנ עטַאז וד
 .ּפעלש ןגנַאל םעד טימ ןיגינעק עקירעפעלש וד
 ,ּפָאק ןיימ םורַא טייקליטש ןופ ץנַארק ַא רימ גניז

 ,סנגייא ךעלטשער ןופ ןריט עטלגיררַאפ ייב
 .טכענ עצנַאג רעמערק יד ןופ סנטָאש יד ןכַאװ
 םיהַא סנטָאש יד ךיז ןכיילש גָאטרַאפ סקעז רעגייז ַא
 ,ףָאלש ןופ ערעייז םיטַאבעלַאב יד ןקעוו
 ...סנגייא ךעלטשער רעביא ץנַאטיגָאט םעד רַאפ
 הנבל רעד ןופ רעבליז-טכַאנ סָאד טיה רעבָא ןטָאש ןיימ
 ,טריָאוװלואוו ןופ ץיּפש םעד ףַא
 ןטָאש ןיימ רימ טגנערב גָאטרַאפ ןוא
 .ןוז רעשירפ ַא ןופ דלָאג לסיב עיור סָאד

 ,לַאש רעמערַאװ ןייד ןיא ןייא ךימ לקיוו ,עניימ עמַאמ ,עיטַאּפַא
 .סנליוו עקידריוומוא ןוא עקילייה עניימ ןופ דימ-טיוט ןיב'כ
 ;ןכַאמ טינ רעמ ךיא ליװ ןַאּפש ןייא ןייק ,טָארט ןייא ןייק
 סנגרָאמרעביא ןוא סנגרָאמ עניימ ןעלמירדרעד זיולב ליוו'כ
 ,לַאש רעמערַאװ ןייד טימ טלקיװעגמורַא

 ןרעיוא עניימ ּפָא ביוט ,עניימ עמַאמ ,עיטַאּפַא
 .טייצ ןופ שיורעג ןּפמעט-קיטסַאה םוצ
 לּפמעט-ץענעג ןופ ץעג םוצ ךיורייוו ןרעכיור זיולב ךימָאל
 .געט עניימ ןופ טשער יד רַאָפ
 ,ןזעוועג ףַא טָאש-דרע ןטצעל םעד ןפרַאװ ךימָאל
 ,ןייז טינ רָאג לָאז ,עניימ עמַאמ ,רעמ ןוא

 ּפָאק ןפַא לצימדענוָאלק טימ שינעעזרַאפ ַא טָאה זיּפש ןגנַאל ַא ףַא
 .המכח ןיימ ןופ דייוועגניא סָאד ןטָארברַאפ ליוק ףַא
 ,לצימ ןייז ףַא ךעלקעלג יד ןופ גנַאלקעג ןכעליירפ םוצ
 ,סמערָא ענייד ןיא ןעלמירד ךימָאל
 ,לַאש רעמערַאװ ןייד טימ טלקיװעגמורַא
 .עניימ עמַאמ עטשטנעבעג ,עיטַאּפַא
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 טניירפ רערעייט

 ,טרָאװ עטצעל סָאד טלײשעגּפָא ךיא בָאה ןטכענ
 --- זָאלג ןטיינשרַאפ םעד ךרוד שינעדנעטשרַאפ טקנַאלבעגנײרַא טָאה'ס ןוא
 ,זָארג עטדליװרַאּפ סָאד טייקיטציא ןופ ,טײקרָאלק עמַאזיורג ַא
 .ץלַא רַאפ ןעמענ עטסנטלַאהַאב יד ךיא סייוו טציא

 ,טרעקַאעצ ןענעז רעטרעוו עניימ עלַא -
 ,טעריוועג דייר עלַא,

 ,ןריט עטלַארּפעגפױא תורוש עלַא
 ,רָאװ טימ ןקיצילב ןשינעליוהרַאפ יד
 ,רָאלק-רעייפ ןענעז סרעטנָאלּפ עטסטגייווצרַאפ יד ןוא
 טריגַאזגיז ןוא טדינשמורק שידָאטעמ סָאװ ,ץלַא ןוא
 | . ןכָאװ ןוא געט עטקינייּפרַאּפ ערעזדנוא ךרוד
 ,לקניו ןיא ךימ טפערט
 סרעקיוה עקידוװענח ערעזדנוא ןגיוב רימ ליטש יװ
 ןטסַאל עלַא רַאפ
 טײקיסַאג רעיײז ןופ ךַארּפש רעד ףַא סע ןפור רעבײרשַאב יד)
 (טײקיסַאּפוצ עשינַאזעטרוק
 ,רעלימ ענעפָא יד רעגנוה םייב ןּפוטשרַאפ רימ ,ןעוװהסנרּפ רימ
 ,סעטַאל עלעג טימ ךיז ןשיוצ ןעלדנַאה ,סדלישטָאר יד ,רימ
 רעריטרַאמ ןמוטש ןדעי ףַא ןוא
 -- רעריפ ַא טיר
 ,יונעג ןוא טַארוקַא סייוו סָאװ ,רעריפ רעגולק ַא
 .ױג ןטעכויעצ םעד ןעקשָאינשרַאפ וצ ױזַא יו
 טײקיכָאװ יד טגיל רימ וצ טנעָאנ
 ,קיטָארד ןוא קיכעטש
 למעק-טסַאל ַא -- ןבעל עשידיי סָאד
 ןגױא עשידיי עגולק טימ ןדָאלַאב רעװש רימ וצ טמוק
 .ףרואוורָאפ ןָא
 געוו ןיא טייצ ךָאנ טָאה ןבעל עשידיי סָאד
 החנמ ַא רעפעשַאב םעד ןפרַאוװאוצוצ
 : .רעטייוו ןייג ןוא
 ,קלָאפ עקיבא סָאד קיבײא זיא'ס יװ ,קיבײא ױזַא לײװ
 -- ןייז ןעמ ףרַאדַאב קיבײא ױזַא
 .טניירפ ןיימ ,טסיירט ערטיכ ַא זיא ןייז ןוא
 טנעה עניימ ןיא טלּפַאצעג ךיז טרָאװ עטצעל סָאד טָאה ןטכענ
 .לגיּפש ַא יװ ,ןעועג זיא'ס ןוא
 טײקרָאלק רעד ןיא טלגיּפשעג ךיז בָאה'כ
 ,לגיר ןפַא ריט יד טרַאּפשרַאפ ןוא
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 טײוװ ןופ סנכייצ עליטש טימ
 ,רענעגעוו עקירעיורט טכַאנרַאפ ןָא ןעמוק
 ,ןריט יד טלַארּפעגפױא ןעייטש'ס
 .רענעגעגַאב ןייק טינ טרַאװ ץעגרעניא רָאנ
 ,טייקליטש ןופ ןקָאלג ןעגנילק'ס ,קיאור זיא ףרָאד'ס
 לזערג סעדעי קיכרָאהעג ךיז טגיוב'ס
 .טייקליק רענעדנוצעצ רעטנוא
 ּפָארַא רענעגעוו יד ןופ ןכירק ןדיי עקנַארק עכעלטע
 טרָאװ גולק ַא ךיז טרעטנָאלּפ'ס ןוא
 .ּפָאק ןטכַארטרַאפ ןדעי ןיא
 סטכעלש ןופ ןוא סטוג ןופ לָאשגָאװ ןייד ףַא ,טָאג
 ,ץכעקעג םערַאװ רעלעט ַא טציא קעװַא לעטש
 ףרָאװ ַא שטָאכ ביג רעדָא
 ,דרעפ ערעגָאמ יד רַאפ רעבָאה לסיב ַא
 ,ףרָאד ןופ טייקטיױט יד רערעטצניפ טרעוו'ס
 דרעב עשידיי יד טלַאפַאב טייקליטש עמַאזיורג ַא
 ,טעזרעד ןגיוא סנרעדנַא ןיא רענייא ןוא
 .טעבעג ַא קערש טימ ףיוא טרעדיוש'ס יו
 ,טיוט רעד ןעמוק טעוו'ס זַא
 .רענייא רעקידעבעל רעד ןביילב טינ רָאנ ךיא לָאז
 .רענייב רעניד עניימ טימ טינ ךימ עזרַאפ

 עינַאּפש עליטש

 רעצרעה עכעליירפ ןיא

 .ןסקיב עקירעיורט טימ עינַאּפש טגניז

 .ןעניאור ןוא ןסקיוװעג ןצנַאלפ סעבמָאב

 .ןענירג ייז טינ סָאװ

 ָאנידַאל גניז

 ,רעגנעז רעדנָאלב ,ָאנידַאל ,גניז
 ָאנינָאגרַאשז רעביוצ רעזדנוא
 יירעדער עטרילָאקלַא
 ,ײרעכַארּפש עטגנוצעצלַא
 .ָאניג ָאניג ָאניגרַאפנוז
 -- לַארּפפױא ,לַארטשפיוא רעקידלָאגניג
 ,ײרעקנַאדעגברַאפעגלַא
 ,ןטיוט עלַא ,ןטיורב עלַא
 ,ןערדנוט עלַא ,ןגייט עלַא
 ןרילָאקלַא ןערדנואוו עלַא

 .טיור םענעקָארשרעד ןיא ףיוא ןעייג רָאנ
 ,ליטש ןענעז רעדניק
 ,ליטש ןענעז רעדניק זַא ןוא
 ,ליטש קידארומ זיא

 ןזױרחלַא
 ןיזיּפשואלַא
 ןטיוה עלַא ,ןטיונק עלַא
 ָאנישַאלַאפ ןוא טיורלעג
 ָאנירעבַאד ָאניטסעלַאּפ
 ָאנידַאלסרעוװינוא רעזדנוא ,רעזדנוא
 .גניז ,ָאנידַאלַא רעדנָאלב
 ןכָאנרעפיט ןוא ןפיט יד ןופ
 ,שיװַאקרעט ןוא שיוװַאביל ,שיװַאלס
 ,שיכַאצַאק ,שיכַאיל
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 ,שינָאטװעט ןוא ,שינָאװעי

 ,שיזַאנַאקשַא ,שיזַאקוװוַאק

 שיטַאזַא ןוא שיטַאּפרַאק

 ,למוטעגכַארּפש רעזדנוא

 למורעגלַא ןקירעיורט רעזדנוא

 ,למוש רעזדנוא ,למור רעזדנוא

 רעזדנוא ,שיווטעל רעזדנוא
 ,שיווטויל
 ,ָאנינָאגרַאשז
 ,רעקנעד רעקנַאלש
 ,רעגנעז רעדנָאלב
 ,ָאנידַאל ,גניז

 רעדיינש םעד טגניז דילסקלָאפ סָאד

 ,טנגוי ריא ןופ טגניז עטצירּפ ַא זַא
 -- דיומ עטיישרַאפ ַא רעדָא
 ןרעיוא יד ריד ּפָאטשרַאפ

 ,סעלטַא יצ דייז ,טעמַאס טימ
 ,טנַאװעג טסָארּפ רעדָא
 ,סױא ןּפעטש טנעה זַא רעבָא
 -- סיוא ןלָאנ ,סיוא ןעיינ
 ןרָאי סרעטסוש ַא ,ןרָאי סרעדיינש ַא יוא
 ,םישדח ןוא ןכָאװ סנירָאטײנ ַא
 .זדלַאה ןיא ןייב ַא יו ןקעטש ןביילב
 ,רעקוצלדנַאק יװ סיז ןענעז
 .ייז ןופ טגניז ןעמ ןעוו

 טנגוי סרעטסוש ַא ,טנגוי סרעדיינש ַא

 ןרָאי עגנוי סנרָאטײנ ַא ןוא
 ,ןביוט יד יוװ ןעילפרַאפ

 ץרַאה ןיא ץיר ַא רעביא ןזָאל
 ןרעטש ןיא ןברַאק עכעלטע ןוא
 ןקור םעד גיוב ַא טיג ןעמ טשרָאקָא
 געטנוז יד ןרַאװקרַאפ
 ,לדיל קיצפיז ַא טרעוו ןבעל סָאד ןוא
 ,ךעלסיז ַא

 ,גנַאזעג ךעלסיז ַא ,יוא
 געט סרעטסוש ַא ,געט סרעדיינש ַא

 ןכָאװ עגנוי סנרָאטײנ ַא
 יו ןציילפ ןוא ןענירעצ ןוא ןעלּפַאצרַאפ

 ןַאמעזייר רעד

 ,טייו ןופ רעזייר ַא ןרָאפוצ ןעמוקעג
 .עניטסעלַאּפ ,עניכ ,ענילרעב ,עניוו ןיא ןעוועג

 ,ןאוועג םוטעמוא ןוא ןעוועג םוטעמוא
 -- ,ןאזעג ץלַא ןוא ןעזעג ץלַא
 ,ןאמעזייר ,רעזייוו ,רעזיירג רעד
 :סַאג ןיא לדיי ַא ּפָא םיא טלעטש

 יו ּפַא ןעמיווש ןוא ךעלכייט יד

 סנטייוורעדנופ ןעקסַאילב ןוא ןפישלגעז

 ,ןענַאמרעד ןוא ןעינַאמ ןוא

 דלַאװ ןיא טכַאנ עסייוו ַא יו

 ,דלעפ ןיא טכַאנ עטיור ַא יוװ)

 ,לָאט ןיא טכַאנ ענרעבליז ַא יו

 ,(גרַאב ףַא טכַאנ עצרַאוװש ַא יו

 ,גנוירעדיינש ַא ןופ טנגוי יד
 גנוירעטסוש ַא
 ,תומולח עמערַאװ סנרָאטײנ ַא ןוא
 רעגערטרעסַאװ ענעגיובעג יו
 ,רעטצנעפ יד ייברַאפ לָאמעלַא
 ,ךעלעטכענ ןוא געט יד ּפָא ןעײג
 ןַאּפש ןיא ּפָא ןעייג

 ,ךעלעטכענ ןוא געט יד
 ,ןגיוא יד ןיא ןלַאװק יד ,רָאה עיורג יד
 .טלגעזרַאפ געט עגנוי יד ןענעז ואוו ,יוא
 .טרעקנַארַאפ געט עביל יד ןענעז ואוו ,יוא
 ,ןגיוב ןופ לייפ ַא יװ ,יוא
 ,ןגױצעגקעװַא --- ןגיױלפעגקעווַא
 ,לרעדיינש ַא ןופ טנגוי יד
 ,לרעטסוש ַא
 ,ןירָאטײנ ַא
 טכַאנ ַא טימ גָאט ַא טרעיודעג
 .גנַאל בעל ַא טגניז ןוא

 ? סַאפרעביוצ סָאד ןעזעג וטסָאה --
 ,ןעדָאװ יאדווַא
 .ןעדָאװ יאדווַא

 ןעזעג ץלַא ןוא ןאזעג ץלַא

 סַאפרעביוצ סָאד ןעזעג ןיילַא
 .סַאװקלּפע םענעדליג םעד טימ
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 ;ןאמעזייר רעד ױזַא טלייצרעד
 ןגָאװ טימ טעדזַאיעג
 ,ןַאב טימ טעדזַאיעג ןוא
 ,ןאוועג םוטעמוא ןוא ןעוועג םוטעמוא
 .ןאזעג ץלַא ןגיוא ענעגייא יד טימ

 סַאג ןיא לשטייד ַא ּפָא םיא טלעטש
 עגאמ --- :םיא טגָאז ןוא
 ? עגַארפ ַא ןלעטש ןעניא ךיא
 ,עגַארעדא -- :ןַאמעזייר רעד טגָאז
 .עגַאנעגרַאפ רעטסערג רעד טימ

 :ױזַא טֶָא לשטייד סָאד טכַאמ
 ? יורפ ענרעּפוק יד ןעזעג טסָאה ---
 טעלג ַא דרָאב רעד ייב ןַאמעזייר רעד טיג
 .טעוו ַא ךַאמ'כ :לכימש ַא טימ טגָאז ןוא

 ,ןעדָאװ יאדוװַא
 .ןעדָאװ יאדווַא

 .ןעזעג ץלַא ןוא ןאזעג ץלַא
 ,יורפ ענרעּפוק יד ןעזעג ןיילַא
 .יוג רעטלַא ןַא ןיב ךיא יו

 רמש

 :ןַאמעזיר רעד ױזַא טלייצרעד
 ,דרע רעד רעטנוא דרעפ ףַא ןטירעג
 ,םיצָאלּפ ןיא ,םיצָאה ןיא ןעוועג
 ,ןסײרּפ ןיא ,ןסייר ןיא
 ,הריבה ןשוש ןוא ,עריק ,ןרַאגנוא ןיא
 ,ןאוועג ןוא ןעוועג םוטעמוא
 ןאזעג ץלא ןגיוא ענעגייא יד טימ

 ןיילַא רענייא לקנעש ןיא
 ןייוו לזעלג ַא רעביא רעזייר רעד טציז
 ?ןייז ןגרָאמ טעװ עשזיסָאװ :טכַארט ןוא

 ,טגיילעגסיוא סנגיל עלַא
 ,טלייצרעדסיוא ןשינעלייצרעד עלַא
 ,טכַארטעגסיױא רעדנעל עלַא
 ,טכַאדעגסױא ןזייר עלַא
 ןאזעג הכמ ַא ןוא ןעזעג הכמ ַא
 ןאוועג טינ ןוא ןעוועג טינ

 רעזייוו ,רעזיירג רעד
 ייר

 עז
 ,ןַאמ

 ,רעעמ לקיטש סָאד עביל רערַאװ טימ טלַארטשַאב דנָאמ רעד

 ,רעטצנעפ ןיימ ךרוד טעז ןעמ סָאװ

 לוטשיגיוו ַא ףַא ץיז ךיא ןוא

 ,רַאגיציַאנַאװַאה ןקיד םענייפ ַא רעכיור ןוא

 ,רענייד דלעה רעדרוסבַא ןַא יו

 .רמש רעטעפירעטלע רעכעלרע ,רעקילעזטָאג רעביל

 ,ןפיילש יד רָאלק ןיוש ןרעוו ,עפענ ןייד ,רימ ייב

 ,ןבעל ןיימ טעוועדנושעגכרוד דלַאב ןיוש בָאה ךיא

 .רעדנעב לפיוו ןיא ןַאמָאר ַא םענייד ןיא דלעה עדַאילַא יו

 ,טרעבליזַאב רָאה סעמסַאּפ עצנַאג ןיוש טָאה ליּפש-רעביוצ רעד

 ,גנערטשנָא ןרעווש ןופ ןעמַאזוצ ךערב ךיא ןוא

 ,סעלָאגעלַאב ןוא ןדיומטסניד ענייד ןשיוװצ ןעוועצנירּפ וצ

 .רעניימ רעטעפ-רעטלע רעקילעזטָאג ,רעביל ,טבעלעגרעביא ךיד ןבָאה סָאװ

 ,דייר ענייד טשזַאלפומָאקרַאפ בָאה ךיא

 ,סַאגןדיי רעד ךרוד ןצלָאטש ףַא ןעגנַאגעג

 ןעיֵָאמטוג טגָאזעג ןוא רעדניליצ ןוא קַארפ ןגָארטעג

 .שוּפיע םעד ןרימופרַאּפ וצ לסיב ַא ידכ ,רַאפרעד ץלַא ןוא

 ,דלעה רעטנַאקיּפ ַא רענייד יו
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 ןסַאילָאק ףַא סַאג"עקטַאי רעד ךרוד ןרָאפעג ךיא ןיב
 .ןָאגרַאשז םעד טרעמשטייטרַאפ ךיוא רעגייטש ןיימ ףַא ,וד יוװ ,בָאה ךיא
 .ךַארּפש-לגױפ טדערעג בָאה ךיא
 .ןעמורק םעד עקשיפ ןופ ןפיולטנַא טלָאװעג ,וד יו ,ךיוא בָאה ךיא

 ןבעל שידיי ןופ ןייטש םעד ןגָאלשעג טסָאה ,רערעביוצ ,וד |
 ,עמערַאװ ןופ ןרערט עסייה ןסָאלפעג ןבָאה סע ןוא
 ,דמערפ רעד ןיא טסניד ףַא ךעלדיימ עכעלקילגמוא
 ,ךעבענ תומותי ןופ
 -- רעטעלב עטלעגרַאפ ענייד ןסָאגַאב ןבָאה סָאװ
 ,עטמעשרַאפ ,ענעסיוטשרַאפ יד
 ,עטָאּפַאק רענעדייז רעד ןיא סָאבעלַאב ןופ
 .עטּפַאטעג ןוא עטשוקעג רעטצניפ רעד ןיא
 טכַארבעג ור לסיב ַא וטסָאה שדוק-תבש םעד טימ
 ,סיפ עטעװערָאהעגסױא עדימ יד רַאפ
 ,עמוטש יװ ,טנעיילעג ןּפיל יד טימ ןוא ןסעזעג ייז ןענעז לקניוו ןיא
 .עביל רערַאװ ןופ טמולחעג ןוא טעּפילכעג ןוא
 ,טכענ ןוא געט ענדיב ןופ רעלדנַאװרַאפ ,רעבעג-טסיירט ,ָא
 טפול-טנלָאשט טכיורייוורַאפ טסָאה
 געט עטהללקרַאפ יד טלדייאעג ןוא
 דלעה םעד ןופ ץרעה םענייר-לעגנע םעד טימ
 ,דנָאמ םעד טימ ןוא ענָאז רעד טימ ןוא
 ,רעעמ לקיטש סָאד טציא ךיוא עביל טימ טלַארטשַאב סָאװ
 ,רעטצנעפ ןיימ ךרוד טעז ןעמ סָאװ

 ,דלעה ַא רענייד ,ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 .עײלַא-קנַאטשעג רעד רעביא שיטָאכיקדזָאד
 -- ךעלקילגמוא טינ רעמ ןיוש ןענעז ןדיומטסניד ענייד רעבָא
 --- טעטַארייהעג ןבָאה יז

 ,ןליבָאמָאטױא ןיא שילגנע ןקידנצלירג ףַא ךיז ןבילרַאפ רעטכעט ערעייז ןוא
 לקניוו טזָאלרָאװרַאפ ַא ןיא ץעגרע ייז ןופ טייוו ןוא
 ןטרָאגניײװ רעזדנוא טרַאוװק
 גָאט ןדעי םיא טרעסַאװַאב ןוא טצירּפשַאב רמוש רעד ןוא
 ןעיידעג ןוא ןייגפיוא לָאז סע זַא ,ןכורּפש עמורפ טגָאז ןוא
 ,קינטעמש רעקידנעמולב רעזדנוא
 .השורי עטיוט רעזדנוא טיה ןוא

 ,עטמיורטעגסיוא ןופ טַאנגַאמ רעטנַאמרַאש ,וד
 ,ןצנַאגַאװַארטסקע עטלקיוורַאפ ,עטרעטנָאלּפרַאפ
 ,רעטכַארטסיױא רענזירּפַאק וד
 ןבעגעגּפָא ריד ןעמ טָאה ןטרָאג-םלוע-תיב ןקיזָאד םעד ןיא
 | ,רומח תרובק
 ןרעבעצ ןוא ןרעביצ סָאװ ,רענעמ עקירעילטימ יד ןוא
 ,רענעמָאר עשירָאטסיה יד ןעייקשט ןוא ןעייק ןוא
 ,קלָאפ םעד ןופ סַאליװ ןוא ןזירּפ-לבָאנ ןרעדָאפ
 לבָאנשה וילע גנַאל ןיוש זיא סָאװ
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 .עהור רעגיווע ןיא טרעמורט ןוא טרעמולש ןוא
 ,רעטעפ רעקילעזטָאג ,רעביל
 .ןעמעלַא זדנוא רַאפ הילת ַא ןיוש טיוב ןעמ ואוו ,זדנוא ייב סַאג ַא ןַארַאפ

 ןעלגניז רעגנעז עגנוי
 .רעטיג ערעזדנוא ןטסיוװרַאפ וצ טיירג ןענעז ןוא
 ,ןבעל רעזדנוא ןרימָארגָאּפ ,סעקַאמַאדייה יד יװ ,ןלעוװ ןעגנוי יד ןעוו
 ןבעגּפָא ןגינעגרַאפ טימ ייז ,רעטעפ רעכעלרע ,רעביל ,ךיא לעװ
 .הזה םלוע ןוא אבה םלֹוע עשידיי ןיימ
 ,רענייד דלעה רעטרימירג ַא ,ךיא ץיז לייוורעד ןוא
 ,ןעגנונפָאה עטעשטשעיּפעצ ,סעביל עניימ טימ
 רעעמ קיטש ןוא דנַאמ םעד ףַא קוק ןוא
 ןגייל געט יד לעװ ךיא סָאװ ,ץנַארק ַא ןופ טכַארט ןוא
 .רבק ןטמעשרַאפ ןייד ףַא
 ,רעקיצנייאנואנייא רעזדנוא ,וד
 .טסינרעדָאמ רעקיבײא ןטייצ עלַא רַאפ ןוא רעוויאַאנ רעשידיי
 ,רמש רעטעפ-רעטלע ,רעכעלרע ,רעקילעזטָאג ןיימ ,וד

 ןייגרַאפ

 ,דיירפ ענירג-קיטפַאז יד טעלג ןייגרַאפ ןופ העש עליק יד

 ןוז ןדנָאלב ןגנוי ריא עמַאד עגולק עָארג ַא טעלג'ס יו

 6 .דייר עקידבשוימ ,ענעסַאלעג עריא טימ

 ,העש רענעי ןגעקטנַא טייג ןעמ זַא ןוא
 דוס ןפייר-קידלָאג םעד טימ ןגיוא יד ףיוא ןטכיול

 ,טָאג ַא ןופ

 ,העש רענעי ןגעקטנַא טייג ןעמ זַא ןוא
 ןיימ רעפיט רעגולק רעד רָאלק טרעוו
 .ןייז-טינ ןקיביײא ןופ

 ,העש רענעי ןגעקטנַא טייג סָאװ ,ץרַאה סעדעי ןיא ןוא
 ,ןייוועג רעניד רעדנילב ַא ךיז טרעמַאלק
 ,רעליטש ,רעליטש רעד ןיא
 ,ןיגרַאפ ןופ העש רעליק

 םעלעכ ןופ שקָאל לסָאי
1 

 ? ןייוועג סמותי ןגנוי ַא ןגָארטרַאפ ןָאק רעוו

 ? הנמלא רעמערָא ןַא ןופ ןרערט יד רעדָא

 ,הרקע ןַא ןופ ,ןיטש ַא יװ ,טנלע םעד

 ? הנוגע רעסואימ ַא ןופ טייקטמעשרַאפ יד רעדָא

 רעצ רעמוטש רעד זיא ץלַא ןופ רעגרע רעבָא
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 ,דרעפ ןגָאלשעג ַא ןופ
 .לעפ רעביל רעד רעביא טעשטשָאװכ שטייב יד
 ,רעקירדינ ךיז טגיוב ּפָאק רערעווש רעד
 ,לעטשנגעקטנַא ןָא ,ףרואוורָאפ ןָא
 ,דנַאטשרעדיװ ןָא
 קיטייוו ַאזַא לָאז דובכה אסכ ןרַאפ
 -- ןהנעטסיוא ןעמוק ךיז
 ? סָאװרַאפ ,אמלעד ונובר

 ,ןגָארטרַאפ טינ סָאד ןָאק שקָאל לסָאי
 ןגָאװ ןיא טנַאּפשעגניײא ןרעג ךיז טלָאװ רע
 ןרָאי ךָאנ ןרָאי ,ָאיװ ,ָאיװ ןפָאלעג ןוא
 ,תוקלמ עקידנקיווק יוװ ,ץימש יד טּפַאכעג ןוא
 ,ךעלמעזעב עקידנעירב יו
 .שינעמוקּפָא ןַא יו

 רענירג לסיבַא סיוא ןקוק רעדלעפ ענטָאכוס יד

 .ןגער ןופ שַאו םעד ךָאנ

 ןגעקטנַא םיא טגניז ןזײארעקַא טרעװַאשזרַאפ ַא

 ּפעק ענעשַאװעג טימ םיא ןסירגַאב'ס

 ,ךעלרעּפנײװ ,סערגַא ,ןלערָאמ ,סעכישזרעפ

 ,םיובנשרעק רעטצוּפעגסיױא ןַא זיא טָא ןוא

 .דָאס ַא ןופ טױלּפ םעד רעבירַא טקוק סָאװ

 .דָאנעג סטָאג ץלַא ,טיא סָאד

 .האנה סנשטנעמ םעד רַאפ ךס ַא ךָאנ ןוא סָאד

 .ןריפרַאפ טינ ךיז זָאל ,לסָאי ,ןגעווטסעדנופ

 ,םיוב רעקיזָאד רעד ןייש יו

 .ןזייארעקַא רעד ןייש יו

 ,םיוב ןופ גיוב ןוא גיוו רעד ,לָאטש ןופ קסַאלב רעטַאמ רעד

 .ןזייווַאב סנ ַא רע לָאז --- גיוא ןרַאפ זיולב זיא טייקנייש

 ,ךיילגסיוא ,רשוי ןבעג רע לָאז

 .ךייר רַאפ ןוא םערָא רַאפ סָאמ ןייא

 טייקיטכערעג לטסעמ ןייא

 ןַאמ םעניימעג ןוא ףיקת ןרַאפ

 ,תובא-תוכז סיורג ןגָאמרַאפ שטָאכ טלָאװ רע ןעוו ,יא
 ןקור םעד טכיילגעגסיוא רע טלָאװ
 סעװָאטַאק ַא רַאפ ױזַא ןוא
 ,לוכיבכ טימ ןעלטרעווכרוד ךיז ןעמונעג
 ךיז ףױא ןעמענ טנָאקעג טָאה סָאד רעבָא
 ,קחצי יול בר ןייא זיולב

 | .חוכ ַא טַאהעג טָאה רע
 ,טַארבינַאּפ ןוא לּפענקבשילּפענק םיא טימ ןייז טנָאקעג טָאה רע
 ןכַאז ענוװָאטנורג ןגערפ טנָאקעג םיא טָאה רע
 ,טַאז רעטייווצ רעד ,קירעגנוה רענייא זיא סָאװרַאפ
 .ןובשח ןרעדָאפ ןעמוק טנָאקעג רע טָאה ןציירד ןוא ןצכַא ןגעוו
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 גָאטליױאוו ןיא ןבעל רענייא לָאז סָאװרַאפ
 ,טנעה עדייב טימ דלָאג ןרַאש ןוא
 .ץכעקעג לפעל ַא רַאפ ןרַאד לָאז רעטייווצ רעד
 ,גָאז ןקרַאטש םעד טגָאמרַאפ טָאה רע
 ,לעטש ןטיירב םעד טַאהעג טָאה רע
 ,לעפַאב קחצי יול בר ךיא

 ץכעריפ ןייד ףַא גָאז ךיא
 .עטָאּפַאק רעשיקרעט ַא טימ אל

 ? שקָאל לסָאי ךיא רעבָא
 ? עטָאלבבש-עטָאלב טָאה טפַאה ַא רַאפ סָאװ ,טפַארק ַא רַאפ סָאװ
 ןגעוורעד ךיז לָאז ,קרַאמס ַא ,שטַאגנוי ַא ךיא
 ,בָארגַאב ַא ךיילג ןגירק ןוא
 .ץעגייש ,קרַאק םעד רעקירטינ גיוב
 ? תולווע ןייק טָאג ייב ןגָארטרַאפ טינ טסנָאק
 ,ּפָאק-רעטסינימ רעסיורג וד
 ,טלעוו ַא ןריפ רעסעב רשפא טסנָאק
 ,סרעליוו ליפיוזַא טימ ,סרעלעוו ליפיוזַא טימ
 ,סרעליב ליפױזַא טימ ,סרעביול ליפיוזַא טימ
 ,טנעה ליפיוזַא טימ ,רעליימ ?יפוזַא טימ
 -- טדנעשעג יצ טניושעג סניײאצלַא
 .ןגָארטרַאפ םוצ טינ ןענעז ןעיירשעג יד רעבָא
 ,הרירב ןייא טסָאה .טוג זיא ריד
 ,ןגָאװ ןיא ןייא ךיז טסנַאּפש
 ,רעהַא ָאיװ ןוא ןיהַא ָאיװ
 .רערט ַא טימ ךיז וצ בוח םעד ּפָא טסמוק וד
 .ףערט טסיב וד ןוא להעפ ןיב ךיא
 טפוש רעגנערטש רעד ,סע טסייה ,ךיא ןיב
 ,בל עכייוו סָאד וד ןוא
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 קעטָאּפס םעד ןָא טינ רימ טוט
 .לסָאי יבר טשינ ךימ טפור ןוא
 ןטסימ עלַא ףַא ןסקַאװ לָאז טייקסטוג ןיימ ,טייקמורפ ןיימ
 .יואר טינ ןיב ךיא -- ? ךימ ריא טניורק סָאװ
 .ןײלַא רעשזדנָאלב א ןיב ךיא --- ? רעריפ רעייא ןייז ךיא ןָאק יו
 .רעפטנע םעד טינ בָאה ךיא -- ? תולאש ןענעקסּפ ךיא םוק יװ
 טרעדניצַא ןעשטשיווש רימ ייב ּפָאק ןיא זַא
 .תוישק-ץָאלק טימ ךעלעגייפ יילרעלכ
 " דרעפ רעד ?עלָאגעלַאב רעד ? טכערעג זיא רעו
 "שטייט רעד ָאד טגיל ואוו ? שטייב יד רָאג רעדָא
 ? ןדיי ןויער םעד טּפַאכ ריא
 ,ןייד רעד ןיב ךיא ןגָאז רימָאל
 ןדָאל רימ רַאפ ךיז ןעמוק ייז ןוא
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 ! ןדָאש ןלָאצ ףרַאד רע ןוא רכש טמוק ןעמעוו
 רַאנ רעדליוו ַא ןיב ךיא ,להק ,ךייא גָאז ךיא
 ,לדרעב ןגיצ ַא טימ
 : רָאכ ןיא ןעגניז ןוא רעמעזעב טימ םיצל ןצנַאט רימ םורַא
 .רודה גיהנמ רעד ןרָאװעג זיא שקָאל לסָאי

 ,להק טהנעט ! םיאלּפ-יאלּפ
 ןרעװ טינ רע לָאז טקוזינעג ,לּפעק ַא טרעה
 ! עציּפ 'ר טרעהעג ? עציא 'ר טרעהעג'ט
 ,ןרעטש ןייז ףַא המכח יד ןעזעג
 ,יניס ןופ יוװ ,הרות יד טרעהעג
 ,לכיה םעד ףיױא שממ טלַארּפ רע יװ .,ןעזעג
 ?לכש ןופ ץילב םעד ,טייקפיט יד טּפַאכעג
 ? דרעפ סָאד ?עלָאגעלַאב רעד ? טכרעעג זיא רעוו
 ? שטייט רעד ָאד טגיל ואוו ? שטייב יד רָאג רעדָא

 / .,םעזעב ַא ףַא לצל ַא טצנַאט
 ,םלענ טרעוו ןוא רעקעל םעד טזייוו
 ,דלָאי רעטבלַאזעג ,רעריֿפ רעטניורקעג

 ,הריש ריד טגניז להק
 ,ךלָאג ןופ טרָאװ ַא טרעוו ,ןיצ ןופ טרָאװ ַא
 ,םעלעכ ןופ שקָאל לסָאי
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 ,גָאט-דירַאי ַא ןיא ךיז ןעמ לָאז ןעמוקנעמַאזוצ ,ןטלַאה ייווצ ,ןיזחוא םינש
 ,תורצ ךעלקערב יד טימ ןטלַאװעג ךיילג ,ייווצ רָאנ יו
 ,קילג סעקשירק יד .השורי סטָאג טימ ןלייטעצ טינ ךיז ןָאק ןעמ
 ,טכענק יד ,רעבייוו ענייש יד ,לטפער ַא רעביא ,ץענעּפ ַא רעביא
 ,ןעקנַאדעג עפיט טימ ץומרַאקש םעד וליפא ,השא ןַא רעביא ,לדנער ַא רעביא
 ,ןעלזייאליומ יד ,דרעפ יד ,לטפעשעג ַא ,רחסמ ַא רעביא
 ,ןעלטכַאװ עטּפָאטשעג יד ,רענעהּפַאק יד . ןעקנַאדעג רעמעלעכ רעביא
 ,םימשב עקידעקעמשליואוו יד ,ןטלַאה ייווצ ,ןיזחוא םינש
 ,ןעקנַארטעג ערעייט ,ןטלַאװעג ךיילג ,ייווצ רָאנ יו

 ,וקולחי ןוא
 .טשּפ לסיבַא ןענרעל רימָאל לייוו םימכח יד ףיורעד ןגָאז יוא
 ,טייקנסערפעגרעביא .רעגנוה -- רעבליז טימ דלָאג -
 .תומחלמ .,טולב ,קנַאדעג רערעייט ַא .וקולחי
 האנש-האנק ךיז טמענ ןענַאװנופ .טרָאװ ןייא ןיא המכח טימ טלעוװ עצנַאג יד

 ! דניר סמענעי ןוא בייו סמענעי וצ ,דניק ַא ןופ לכש םוצ ןוא ללה ןופ רעגילק

 לסיבַא טָאה ןבואר לייוו .סופ ןייא ףַא הרות הלוכ ןופ רעלענש ןוא
 ,לסיש עלופ ַא ןועמש ןוא .דניא ַא יו דניוושעג
 ףיורעד םימכח ידימלת יד ןגָאז ,ןכב זיא ,ץילב ַא .ןכייצ ַא
 -- טרָאװ רעייט ןייא | .וקולחי
 .ןרעו ץלַא לָאז טלייטעגנייא !וקולחי ? ןגירק וצ ָאד ךיז זיא סָאװ
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 ,טָאטש ַא ךיוא םעלעכ זיא ךיז רַאפ רעבָא

 ,טָאג ַא טימ ,לזיוי ַא טימ

 ,גרַאב ַא טימ ,רעטסיולק ַא טימ

 ,גרַאט ַא טימ .סַאגױדיי ַא טימ

 ,טייל עניימעג ןֹוא םידיגנ טימ

 ,טיישרַאפ ןוא תועונצ רעבייוו

 ,ןרעיױט עטלַא ,ןרעיומ עמורק

 ,ךעלסעפ-גנירעה ,ךעלסעג ,סעציליא

 ,רעטצנעפ עדנילב ,סעטַאמש ,סעכַאיל
 ,סרעצנעּפש עװָאטַאװ טימ ןדיי
 ,ּפעט-רעייפ רעביא סענעדיי
 | ,לגייב ,ךעלצעלּפ
 ,לגײטקינָאה ,רעביב ,ךעלצערּפ
 ,ךעלבלעוועג-טפַאנ ,שטשַאמזיול
 ,ךעלבלעק ,סעגימרעס ןיא םירעיוּפ
 ,םיחלג ןוא סרענָאג ,סעקשטַאק
 ,םיבנג ,ןעגנוירעקעה ,רעכַאמנצנוק
 ,רעדניק עטמולחרַאפ ,םיעגושמ ,ןדיי עטוג
 -- עטוגשינ ,ןטוטיּפַאל ,םיתמ
 .רַאנ ַא ָאד רימ טניפעג טוואורּפ רעבָא
 ,רַאפרעד ךיילג ןדליג ַא טגירק ריא
 | ! ָאטינ

 ,טלעצעג ןיילק ַא טלעוו רעד ןגעק

 טלעװ יד דַארדָאּפ ַא טָאה רעטשרעביוא רעד

 .םעלעכ לידבהל רע ןוא
 .סיפ יד ןופ טלַאפ לסָאי רעבָא
 ,עּפולַאכ עטרעקױהרַאפ ַא
 | ,ןעמיוק רעװעלשידַאי ַא

 ,טרעשַאב םיא טָאה להק סָאװ ,בייוו ַא ןוא

 .טרעווש ַא רָאנ הבקנ ןייק טינ

 ,טָאגּפָא ןַא יו ןצנַאגניא
 ,טינ ןגיוא ןייק ןגיוא יד

 ,טינ ןטסירב ןייק ןטסירב יד ,סרעקוק רָאנ

 .ןגייפ עטרַאדרַאפ רָאנ

 ןליוק יו עסייה רעטרעוו ןוא ןגייווש ןָא ליומ ַא

 ןלױּפ"יױרק ץנַאג ןיא טינ סנױזַא טרעה ןעמ

 ,רעניימ רעזײּפש ,שקָאל לסָאי

 .ןרעיוא ןוא ליומ ןענעפע וצ ךָאד זיא'ס

 .טכערעג רעד ןוא טכערעג רע

 ,רעגילק זיא רע ןוא גולק זיא רע

 .רעטסגילקבש רעטסגילק זיא רענעי ןוא

 ,טולב ןיא םלעכ טייג

 .רעטערב יד יװ ןעילפ שטעּפ

 ,סעיפוסיליפ רעביא ךיז טגירק ןעמ

 ,רעטעלב יד ןיא ןטפירשעג רעביא

 .ןעקנַאדעג עפיט רעביא

 .ןענעקסּפ לָאז רע שקָאל לסָאי וצ טמוק ןעמ זיב

 ,רעגילק זיא רעװ ןוא גולק זיא רעוו

 ,ּפָאק רעקידרעייפ רעתמא רעד ךָאד טנעז ריא

 ,רעגיה ַא ךָאד טנעז ריא ,יבר

 .טכערעג זיא דצ רעכלעוו

 ,רעסעמ ַא ןָא םיא טכעש ןעמ טליפ לסָאי

 .טעשַארטס דצ רעדעי

 .טלעטשעגנייא זיא טײקמערָא לסיב ןייז

 ,טגָאזעג סנייטש'מ ,םיגונעת ענייז ,טלעוו ןייז

 ,ץירג לסיב ןייז ,הזה-םלוע ןייז

 -- ,טיורב תיזכ ןייז

 לָאשגָאװ רעד ףַא ןטלַאהעג טרעוו ץלַא

 .םיטַאבעלַאב ענייז ןופ

 .תונווכ עזייב טימ םיא וצ טמוק דצ רעדעי

 .תונבר סָאד רעקיוה ַא יו ןעלסָאי ףַא טגיל

 .טכערעג וד ןוא טכערעג ךיא

 .טכעלש ןייק ָאטינ ,טוג ןייק ָאטינ

 .טכערעג ץלַא ,דלוש ןייק ָאטינ

 ,ןטסינעציצ ,ןטסילעציצ

 ,ןטסימעסיטנַא ,ןטסיברַאנַא

 ,ןטסירק עלַא ,סרעטָאט עלַא

 .ןיינ ןייק ָאטינ .ָאי ןייק ָאטינ

 .ןייר זיא ץלַא ,אמוט ןייק ָאטינ

 ,טכערעג רעד ןוא טכערעג רע

 .טכערעג ֹוד ןוא טכערעג ךיא

 .טכעלש ןייק ָאטינ ,טוג ןייק ָאטינ

 .טכערעג ץלַא ,דלוש ןייק ָאטינ

 ,עצעּפישז ענעסירעצ יד הבנגב ןָא טוט לסָאי

 .ץחרמ ןיא טפילטנַא ןוא דמעה שירפ ַא טּפַאכ

 ךורב םעד ןשַאװעגרעטנורַא

 .עקנָאל רעד ףַא ךיילג ןוא
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 .רעייפ ךעלקיטש ןוא דלָאג ךעלקיטש טימ טמױזַאב זיא ברעמ רעד
 .למיה ןפַא סענעסעד ןענעכײצ ןעמונעג טָאה רעילַאמ ַא
 .רעדנואוו ןופ טייקליטש רעד טימ םורַא ליטש זיא'ס
 ,טינ טרעה רענייק ןוא ,טינ טעז רענייק ,היחמ ַא

 .טעשטעבעצ ךיז טָאה ליבסנַאמ ַא יװ טכרָאה ןײלַא טָאג רָאנ
 .טעשעה רע .טנייו בר רעמעלעכ רעד
 ,טכַאנ ַא טימ גָאט ַא -- ץרוק זיא ןבעל סָאד
 .בורח ןרעוו ןטלעװ ןוא זָאלב ַא טסיג וד
 ,םינָארַאנ ןופ רעריפ ןוא שּפט רעטסערג רעד ,ךיא
 ,דימ ןיב
 .םעלעכ ןייד ,טָאג ,טינ ייטשרַאפ ךיא
 ,לזערג ןדעי ףַא תונמחר ַא זיא סע ,סייוו ךיא רעבָא

 ,דרעפ ַא ףַא ,בלימ ַא ףַא

 ,ןדמל ַא ףַא ,רעגערטרעסַאװ ַא ףַא
 ,דיגנ ַא ףֵא ,ןופלד ַא ףַא קַאטסָארּפ ַא ףַא
 -- ץלַא ןצנַאג םעד טסייוו רענייא רעדעי
 ,לסיב ןייק הלילח טינ
 רעייש ןייד וצ לסילש םעד טגָאמרַאפ רענייא רעדעי
 ,ליוו ןעמ ןוא טסולג ןעמ ןוא
 ,טגירק ןעמ ןוא ,טפמעק ןעמ ןוא
 ,טביל ןעמ ןוא טסַאה ןעמ ןוא
 -- טבעל ןעמ ןוא טבערטש ןעמ ןוא
 .טכַאנ ַא טימ גָאט ַא

 ,םעלעכ ןייד ףַא תונמחר ַא

 ,טכערעג רעד ןוא טכערעג רע
 ,טכערעג וד ןוא טכערעג ךיא
 ,טכעלש ןייק ָאטינ ,טוג ןייק ָאטינ
 .טכערעג ץלַא ,דלוש ןייק ָאטינ
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 סָארגילתפנ



 סָארג ילתפנ

 ןעמוסעג .טיצילַאג .יײמַאלאק יא ,1897ד ,,נַאי {ן36 םעד ןראבענ -- סָארג ילתסג

 .1915 ראי ןיא -- רעדיל ןקורר וצ וביײהעגנַא ,1913 ןיא עקירעמַא ןיא



 ךעלרעדנואוו

 :ןעשעג זיא סָאד ךעלרעדנואוו יו ,ךעלרעדנואוו יו
 ,זױה ןרַאפ קענַאג ןפַא ןסעזעג ןיב ךיא
 ,ןעגניר ןיא ךיז ןעיירד רעדניק יו ,טקוקעג
 ,ןעגניז רעדניק עניילק יװ ,ןעגניז ,ןעגניז ןוא
 ,ןעזעג טינ ןוא
 רעביא ןגױא עניימ רַאפ ץנַאט רעד ,גָאט רעד טיײג'ס יו

 .רעבירַא טכַאנ ןיא גָאט רעד זיא סע ךעלרעדנואוו יו

 :ןעשעג ױזַא לָאמַא טעװ סע ,ןייז ךָאנ ןָאק'ס ןוא

 ,זױה ןרַאפ קענַאג ןפַא ןציז רעטציא יװ לע ךיא

 ,ןעגניר ןיא ךיז ןעיירד רעדניק יוװ ,ןקוק ןוא
 ןעגניז רעדניק עניילק יװ ,ןעגניז ,ןעגניז ןוא

 ןעז טינ לעװ ןוא
 רעביא ןגיוא עניימ רַאפ ץנַאט רעד ,גָאט רעד טייג ס יו

 .רעבירַא טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןבעל ןיימ טייג'ס יו

 עיווקילער

 ןענַאקרַאּפ יד רַאפ זעב רעױלב רעד טילב טציא

 ,יורטש ןוא ייה ןליופ טימ ןעמעטָא ןענַאל יד

 ןענַאט ןופ ךעּפ םעד טימ -- רעדלעוו יד ;יונה טימ

 .ױר זיא דרע יד ,םוטעמוא ןופ טייוו טייקשירפ ַא

 ןכײט ענעפָאלעגפױא יד ןופ קיטשרוד טעקָאילשז ןוא

 .יורג ןוא לעג-קימייל ןלָאט יד ךרוד ןכייק סָאװ

 .ןכייוו ןָא ךיז רעטניה טבייה גרַאב ןופ יינש רעד

 יבעג ַא ךָאנ יובעג ַא .רעטנוב ןרעוװ ןדנַאר יד

 ןכײלש ןוא ךיז ןענימ ןברַאפ .ןקלָאװטנװָא ןופ

 ױלב רעד ךרוד טגָארט טניוװ רעד .םורַא ריצַאּפש'כ

 -- ןעגנַאגרַאפ גנַאל ןענעז סָאװ ,געט ןופ טפוד םעד

 .ױרפ ןיימ ןופ טפוד-בייל םעד ליפרעד ךיא ןוא

 ןעגנַאהעג זדנוא רעביא זיא זעב ,רעיולב רעד

 ,טגיוועג ךיז ןביורט ךעלגנעטש ןעגנַאטש ףַא יװ ןוא

 ןעגנַאגרַאפ ןוא ןױש קעװַא זיא סָאד גנַאל יו
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 טגירקעצ טָאה סָאװ ,טכַאנרַאפ דניק םעד יו טציא זיא רימ
 .ןביורט -- ןגיא עפיט .םירבח:ליּפש יד טימ ךיז
 .טקיטשרעד ילג רעטצעל רעד טרעוװ ןביוש יד הַא .ליטש

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,רימ זיא דניק םעד יװ ןוא
 ןענַאמװט ךרוד יו טקוק ןוא ,טעבנקנַארק ןיא

 ןףביוש יד ךרוד רעדניק ןופ ליּפשעג םעד וצ

 ןענַאקרַאּפ יד רַאפ לָאמַא יו טילב זעב רעיולב רעד

 לגניי סָאד

 טנַאװ רעד ףַא ךיּפעט םעד ןיא לגניי סָאד
 .קירב רעד ןופ סעשטנערַאּפ יד ןָא טרַאּפשעגנָא טייטש
 ,קירק ןוא ןיה ןעילפ לגײפרעסַאװ עיורג יד
 .טנַאּפשעג גערב וצ גערב ןופ טגיל ןגיובנגער רעד

 ,דנַאל ןטייוו ַא וצ טייג טנָאזירָאה םייב ףיש יד
 ,קילב ןייז טימ םימי רעביא טלגָאװ לגניי סָאד
 -- .קירוצ םיא רעטומ יד טפור רעטצנעפ םענעפָא ןופ
 ,טנַאה עסייו ריא טדנעלב'ס טײקטרַאצ ליפיוו טימ

 --- טנַאװ רעד ףַא ךיּפעט םניא לגניי םעד
 ,ףיש ןופ ןסײרקעװַא קילב ןייז םיא זיא'ס רעש יו
 -- ,ףיט רעד רעביא ָאזורק ןָאזניבָאר טמוק'ס
 ,דנַארלזניא םייב ענעכָארבעצ ַא טגיל ףיש ןייז

 .טנַאקַאב טוג לגניי םעד ןיא לזניא רעד

 ,טירט ןדעי ייב ץרַאה ןייז ףיוא טרעטיצ עס

 .טינש ַא םיוב ןיא -- גָאט ןדעי רַאפ .געט יד טלייצ רע
 .טנַאװעג ןייז זיא לעפ א ,לײהַא -- םייה ןייז

 דנַארב ַא --- סייה זיא גָאט רעד .טילג ןגיובנגער רעד
 --  ,טנערברַאפ ןוא ןסקַאװַאב ,יור --- םינּפ ןייז
 .טנעקרעד טינ ןיוש םייהרעד ןיא רענייק םיא טלָאװ עס
 .טנַאה עסייוו סרעטומ רעד טדנעלב רעטצנעפ ןופ ,עז רָאנ

 רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד

 ןבעל םעד טימ ןסקַאװעגפיונוצ ױזַא
 .טימ רעד ןיא ןעלצרָאװ קידנעטש טלָאװ רע יו
 --- דירֲאי א טרעדור ןוא טשיור םיא םורַא
 ןבעוו םיא םורַא ךיז טלָאװ סכעלרעדנואוו סעּפע יו

 ןגעו ,ןגעטש ןביוטש ןטייז עלַא ןופ

 ;דימ ןוא טביטשרַאפ ,רעייגסופ עטייוו טימ
 ןגעקטנַא םיא ןדיי ןוא םירעיוּפ ןעמוק עס
 ,דיל ןייז טימ רעמזעלק לסָאי ןוא ט"שעב רעד סיוארָאפ
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 -- טנַאידעמָאק יד ןוא רעגניז רעדָארב יד
 ;גנַאזעג ןוא עפש טימ ןשיור ןעקנעש ןוא קרעמ יד
 ,ןטנַאק עטסקע יד ןופ רעלדנעה ןעמוק עס
 .גנַאג ןטייוו ןייז ףַא והילא איבנ רעד

 ,ןעגנילק רעדיל -- רעלטעב ןוא סעקילַאק ןעייג עס
 ,דב רעלופ ןייז טימ טמוק עלעדנעמ עדייז רעד
 ,טיױרטרַאפ טײק ןוא דניק טייג םיא ךָאנ --- ינוח רעגולק רעד
 ןעגנוי ענייז טימ ,רעבױרגרַאב רעד ,שובָאד

 ,טייז רעד ייב ןוא סיוארָאפ ,טימ ןיא רע ןוא

 ןדנעל יד םורַאדנור לטרַאג ַא יװ ןוא

 טייוו ױזַא טייג רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד

 ןדנעגעל ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןיוש טלָאװ רע יוװ

 טײהנעגנַאגרַאפ

 טכַאנרַאפ זה שינכש ַא ןיא דילגיוו ַא
 ןטַאּפרַאק יד ןיא םייה עטייוו יד טנַאמרעד
 ןטַאט ןייז ףַא טרַאװ זיוה םעד ןיא לגניי סָאד
 .טכַאּפ רעד ףַא חרוא ןַא געװ םעד טימ טמוק'ס

 .טכַאנ רעד ןיא ןרעיוט עטייו טנפע טנוװָא רעד
 ןטַאמ םעד ,ןייש םייב סיוא םולח ריא טיינ רעטסעוװש יד
 ןטַאװ ןיא לרעצנעּפש ןיא רעמַאזנייא רעד
 .טכַאש ַא ןופ ןלייה ךרוד יוװ ,ךיז ןיא רעפיט טייג

 .טכַאװ עסיורג ַא יו טנװֶא רעד טרעװ עס
 ,גרעב יד ןופ ָאכע יד יװ ןעמוק רעטרעוו יד
 ;ןרעטש ןדעי רעטניה גנוקעלּפטנַא יו ןעילג ןוא
 ,טכַארט ענעסָאלשרַאפ סנרעזָאלרעדניק רעד ךיז טנפע עס
 .ןרעגַאב עטקיטעזעג-טינ יד ףיוא ןכַאוװ'ס ןוא

 ןטנװָא-קיטנוז

 .רעביטש עקידרעמוז יד רַאפ טרעיוה טנוװָא רעד
 ,לירג ןוא שָארפ ןופ גנַאזעג סָאד רערעלק טרעוו'ס
 ,ליו-רוּפ-ּפעװו םעד ןופ ןפור סָאד -- דלעפ ןופ
 .רעבירַא ךייט רעלופ רעד יוװ ךיז טסיג ןעגניז סָאד

 ,רעטורַאב ַא טרעכױר קינַאג םעד ףַא רעמרַאפ רעד
 ;ףיונוצ םָארק רעד םורַא ךיז טלמַאז טנגוי יד
 ,ףיוה םעד ןופ לקניוו ןיא ךיז רַאפ ליטש טגניז גנוי ַא

 ירעטומ יד זיױה ןיא ךיז טקסע גרַאװנײלק םעד טימ ןוא
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 -- .כש ַא ןייגוצ ייברעד ןופ טמוק לָאמַא

 ; סַאװקילּפע ןטלַאק ןוא דַאנָאמעל טימ טקעמש עס

 ,סַאּפש רעטכײל ַא טלַאפ עס ,טלײצרעד עמ ןוא טדער עמ

 ןכָאװ עגנַאל ןופ ךָאי רעד זיא ןסעגרַאפ

 ,ןעגנילק רעגייז ַא טמענ סנטייוו ןופ .טעּפש טרעוו'ס

 ..טכַאש ַא ןיא יװ טירט ןעיײגרַאפ געוו ןטימ

 טכַאנ רעד ןיא ןּפמָאל עקידלמעלפ יד רַאפ ןוא

 .ןעגנילרעטעמש ןוא ךעלעגילפ ןרעטַאלפ

 ,רעביטש עקידרעמוז יד רַאפ טגניז טכַאנ עפיט יד

 ;לַאװק ןטנָאנ םעד ןופ ןעלמרומ סָאד ףיוא טייג'ס

 ,לַאטש ןוא זיוה רעביא ךיז טסיגעצ ןייש-הנבל

 .רעבירַא ךייט רעלופ רעד יװ טייג גנַאזעג סָאד ןוא

 גָאט-רעמוז רערעווש ַא

 ןצלָאמשעצ ערעזָא רעד ןיא טגיל ןוז יד

 .דלָאג םערַאװ טימ טגיטש ןוא טפמַאד רעסַאװ סָאד

 ,טלָאמעגּפָא יו םורַאדנור ןגיל סרעמרַאפ יד

 ןצלָאטש ףַא יו ןעיײג ןשטנעמ יד ןוא תומהב יד

 ,ןגעװ ןוא בױטש טימ געוו רעד טלָאר רעטנורַא גרַאב ןופ

 ;דלַאװ ןיא ןוא ןזָארג עפיט יד ןיא טגיל טניוו רעד
 .טלַאבעגפיונוצ םורַאדנור טגיל ץיה יד ןוא למיה רעד

 ןגער ַא רַאפ יו רעווש המהב ןוא זָארג ףַא טקירד ןוא

 רעניטש ןוא טערב ףַא גערב ןסייו םעד ףַא ןוא

 ,ןעגנַאלש ןוא ןטערקדליש יד ךיז ןעמערַאוװ

 ןעגנַאז עפייר יוװ ךיז ןגיוב ןעפליש עקנַאלש יד

 ןעמורב ןוא ךיז ןזָאלב ןגערב יד ייב סעבַאשז יד

 ,ןעמוז ןוא ןרעמוז סעיליל-רעסַאװ יד ןיא ןעניב יד

 .רעמיוב ןוא זָארג ןטרַאװ ,ןטרַאװ ןזָאלעגּפָא ןוא

 רעטניוו ברע

 ןענַאל יד רעביא .ןטנוװָא-רעבָאטקָא

 ,יירשעג טימ זדנעג עדליוו יד ןעילפ

 ,ייבש ןוא רעטיוועג טימ ןקעמש ןטניוו יד

 ןענַאק-רעסַאװ יד טכַאניײב ןרירפ'ס ןוא

 :ןעניגַאב ןיא טסָארפ טימ רעױט םייב ןענַאט יד

 ,לַאטש ןופ רעכעל יד ןרימשרַאפ ןעגנוי יִד

 ,לַאנַאק םעד ףיוה ןכרוד יינספיוא ךרוד ןבָארג ןוא

 ןעניב לֹופ ןקָאטשניב יד ןכַאמרַאפ ןוא
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 ,רעמַאק רעד ןיא ץלָאה ןקַאה רעקעהצלָאה יד

 ;ןיוה ןופ רעיױט ןוא ריט טגָאלשַאב רעסָאלש רעד

 סױרַא טייו ןעגנילק געט עצנַאג ןוא

 ירעמַאה רעד ןוא קַאה יד ,לדיר רעד ןוא געז יד

 ןעייג רעדניק יד .םערַאװ ךָאנ זיא גָאטיײב

 ;ןײרַא דלַאװ ןיא סינרעקיש ךָאנ
 ,ןייל םעד רעסַאװ םייב ןלַארּפ ןדיימ יד

 .ןעיירד ךיז דָארלימ סָאד ןיוש טוט געט עצנַאג ןוא

 ןענידַאל יד ךיז ןענעקירט ןטױולּפ יד ףַא

 ;סיוא םישובלמ-רעטניו יד טרעטפול ןעמ

 ,זױה ןוא רעמַאק ןופ לטלעּפש סעדעי טכיררַאפ עמ

 .ןעניר טינ הלילח ץעגרע ןיא לָאז סע

 ןעָארק ךיז ןזייוװַאב תופוע יד ןשיװצ ףיוה ןיא

 ;ייה ןגיוטס יד וצ ךיז ןסייר תומהב יד

 .ןעיורג ןיא גרעב יד ןעײגרַאפ וצ-טכַאנרַאפ

 .יינש ןוא רעטיװעג ףַא טיירש רעסַאװ-גרַאב סָאד ןוא

 רעטייר רעד

 -- טנַאװ רעד ףַא ךיּפעט םעד ןיא רעטייר רעד

 ןרָאלרַאפ געוו םעד דלַאו ןיא טגַאי תעב טָאה רע

 ןרָאצ ןוא סורדרַאפ טגנעה ןעמערב ענייז ףַא

 ,דנַאנַאכָאנ סנייז דרעפ'ס רע טגָאי ןרָאּפש ענייז טימ

 ,טנַאקַאב טוג םיא זיא ,ךיז טכַאד ,טנגעג יד

 ,ןטייר ןייז ןיא זיא טייקרעכיז-טינ ַאזַא ךָאד ןוא

 ןטייב וצ געװ םעד לָאמַאטימ ןייז טיירג טלָאװ רע יװ

 .טנַאה ןיא ץייל רעד טימ זיא טפייטשרַאפ --- ףירג ןייז

 ,טנַאה רעטייוצ רעד ןיא לָאקָאס ַא רע טלַאה ביוט ַא יװ ןוא

 גוצ ַא -- דלַאװ ןוא גרַאב ןוא םיא רעביא ןוא

 ,גולפ ןטגנערטשעגנָא ןיא זדנעג עדליוו ןופ

 ,דנַאל םעד רעביא טפול ןיא טגנעה רעטיוועג

 דנַאר םייב רענעקָארשרעד ַא טייטש שריה ַא

 ןרָאה ַא טימ ךיז טָאה רע .גרַאב ןוא דלַאװ ןופ

 .ןרָאד ַא ןיא טעּפעשטרַאפ ףַאלעג ןייז ןיא

 .טנַאה ןיא בױט ַא יו לָאקָאס םעד טלַאה רעטייר רעד
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 ןבעל רעזדנוא

 ,ןענישַאמ יד ןשיװצ ןרָאי יד ןרטּפ רימ
 ;קרעמ יד ףַא ןבעל סָאד ּפַא ןעװַאה רימ
 ןענירג רעדלעװ:-לדָאנ ערעווש טימ טייוו טינ ָאד ןוא
 .גרעב קַאדנָארידַא יד ןוא סליקסטעק יד

 ,ןהעש לפיוו ,ךע ,עקינוז יד ,געט יד ןופ ןוא |

 ! דרע'רד רעטנוא ןענַאב ןיא רימ ןרָאפרַאפ

 -- ןעיורגרַאפ טכַאנ ןוא ךיור טימ ערעזדנוא ןעלמיה יד
 ,טרעשַאב זדנוא זיא ױזַא זַא ,ךיז ןייא ןדייר רימ

 ,ןעניגַאב זדנוא ןקעוו לגיופ ןייק טינ ןוא ,ןוז יד טינ ןוא
 ;ימ רעזדנוא וצ טינ זדנוא טײלגַאב דילכעטסַאּפ ןייק
 ,ןענישַאמ ןוא ןענַאב ןופ גזַארבעג ,שיורעג

 .ירפרעדניא ןדעיֵא סױרַא טעב ןופ זדנוא ןסייר ייז

 ,ןפַאש ןוא ןטעברַא רימ רָאנ --- קידנעטש ןוא
 ;טלעוװ יד ןייז קיצניו תמא ןַא ףַא זדנוא טלָאוװ'ס יו
 ,ןפַאה רעטייוו ַא טיצ ןוא זדנוא רדסכ טעינַאמ עס
 .טלעצעג םענעגייא ןופ תומא-תלד יד ןיא ןביילב ןוא

 ,רעביא ןעייג סנגרָאמירפ עקינוז יד
 ; געט-ןגער ערעווש יד ןָא ןעמוק עס

 ,רעבירַא ךיז רעביא ךיז לעז יד טגיוב עס
 .גערב ןדעי רעביא ךיז טסיג טייקרעוװש יד

 יעװַאק ןוא טיורב ןייד ריד ןגייווש ןיא טסע וד
 ;לעװש עפיט ןייד שינעגייווש ןיא טסזָאלרַאפ

 ,עװַאה ןוא שיור ןיא ךיז ןגיוו ןסַאג יד

 .לע ןוא רַאק טימ ךיז ןגָאי ןסַאג יד

 ,רעּפעש יד וצ רעטנורַא טסרָאפ וד

 :לעװש עטספיט יד ןוא עטסכעה יד ּפָא טסּפַאלק
 ,רעּפעטש ַא ןייז אנקמ וצ סָאװ ָאטינ
 .לעז ןייז םיא ןעיירפרעד לָאז סָאװ ָאטינ

 ,ןגייווש ןדימ ןיא קירוצ םוא ךיד טסרעק וד
 גָאט ןרעװש םעד ליטש רעבירַא טסנַאּפש וד
 ןגייצ ןרעטש יד ךיז ןעמענ עס זיב ןוא
 ,גָאר םעד ףַא ןּפמָאל יד ףיוא ןטכייל'ס ןוא
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 ,ןגיינרַאפ טכיזעגנָא ןייד ךיז רַאפ וטסוט
 :גָאז ַא ןײלַא ריד וטסוט ןגָאז ןוא

 ,ןגײלרעדינַא ּפָאק םעד ור ןיא טציא לעוו'כ

 .גָאװ עצנַאג יד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא

 רעטײרעּפַא רעד

 לרוג ןיימ

 ,ייגעג םעד ןיא ןָאטעגנײרַא ױזַא זיא רע

 .ןבעל ןיא ןעוועג טינ ךַאז ןייק רעמ טלָאוװ'ס יו

 .ןבעװש ןביט רעטצנעפ יד רַאפ טינ טעז רע

 .יינבש ןופ ךיז ןצלעמש סָאד -- ןוז רעד ןיא רעכעד יד ףַא ןוא

 -- ייר ךָאנ ייר ןענישַאמ יד רעביא םיא םורָא

 .ןגיובעג ןײלַא רע יו ערעדנַא ךָאנ ךס ַא

 ,ןגיוצרַאפ רעווש לטייה ַא טימ יוװ ץלַא זיא'ס

 .יירשעג'ס עטקינײּפעג ןופ םיא טשיור רעיוא ןיא

 .טרעװשַאב רע זיא טכענק תורוד עגנַאל טימ

 ,םירצמ ןוא םותיּפ ןופ טכענק יד טעז רע

 -- ,םילשורי ןופ םילוג יד -- םיור ,לבב ןיא |

 .דרע רעד םורַא טכענק טימ ,עזָאלדנע ןַא ,טייק ַא

 -- ןרעטש ןקירעדינ ,ןלָאמש ןייז ןיא ןוא
 ,טירב ןוא טנערב ןוא םוא טעשזדנָאלב רעייפ ַא
 -- ןרעלקרַאפ ףמַאק םעד ןײלַא טשרע טָא טלָאװ רע יװ ןוא
 .דיל טייהיירפ ןופ גנַאלק רעד שיורעג םעד ןופ ףיוא טייג

 ,עסַאנ ןוא עטלּפענרַאפ -- געט יד
 ;טימעג םעד ףַא טקירד טייקרעווש יד
 ,אשמ ַא רעטנוא יװ ךיז טגעװַאב טָאטש יד
 .טירט עקירעבַאילש טימ ןזײרּפש ןסַאג יד

 ,ןעייר-רעגנוה טימ ךיז ןעיצ ןגָאר יד

 ;ןייב ןזיב ךיז ןייא-טסערפ ,ןייא-טיירד ץענ יד
 -- ןעייטש סָאװ ,יד עלַא טימ ייר ןיא ייטש ךיא
 ןייג וצ ןיהואוו ָאטינ גָאר םעד ןופ רעטייוו זיא'ס

 ,ןסַאמ יד ןופ לרוג רעד טרעשַאב זיא רימ
 ;ץלָאטש ךיא גָארט ןטקירדרעטנוא ןופ טסַאל יד
 --  ןסַאג ןיא ןרעייפ יד ייב ךיז ןעמערַאװ וצ
 .ץלָאה לטייש ַא ןָאּפש ַא רעקידיירפ ַא וציגָארט'כ
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 --- ןוגינ ַא ,דיל ַא ,טרָאװ ַא וציגָארט'כ

 ,סַאּפש םוצ יװ ןבעל ַא טייקיניילק ןייק טינ זיא'ס

 ןגיּפשעגסיױא ןבעל סָאד םוטעמוא ןופ טָאה'ס זַא

 .סַאג רעד ןיא רעדנואוו זייב ףַא יו טלעטשעגסיוא ןוא

 ,רעטעוװ עליופ'ס ןרעוועג טעװ קיביײא טינ
 .סיוארָאפ ןעמעלַא טימ ,ןעמעלַא רַאפ ןייג לעוװ'כ
 ,רעטעּפש רעד --- רעקינייּפ רעד זיולב ןביילב טעוו'ס
 ,זױה ןיא ךיז ייב ךיז ךעלטימעג טציז סָאװ

 ,ןטניוו-רעטיוועג יד רעבירַא רָאנ ןלָאז
 ,לייוו ַא יו זיולב יז זיא --- קעװַא רָאנ םיוק --- ןייּפ עטסרעווש יד
 ,ןטניה ןופ סטכעלש סָאד ּפָא טדייש לײזנקלָאװ רעד
 ,לייזרעייפ רעד סיוארָאפ --- ףיוא טכייל ,ףיוא טיײג'ס

 טעטשלטעטש

 ןדיי ןוא סענעדיי טימ טעטשלטעטש יד
 ,רעטכעט עקידתועינצ ןוא טיילעגנוי ענעדייז טימ
 ,רעטכעלעג זיא רעטכעלעג ,טיירפ --- ךיז טיירפ'ס רעוו
 ,רעטכע ןַא ךָאנ --- לכיימש רעד ,רערט זיא רערט יד
 .ןדישרַאפ טינ ךָאנ זיא ןטכַארט ןוא דייר ןוא

 ןדירַאי ןופ עפש יו ,געטנכָאוװ עלופ םענייא רַאפ

 ,רעכעב -שודיק א יו ,ןטוגמעלַא טימ רעביא ןעײג

 ,רעכעד עטלַא יד יו ןגרָאז ןקירד ןרעדנַא ןַא

 -- רעכעל טימ קַאז ַא יו ןבעל'ס םיא זיא קידייל ןוא

 .ןדירפ טימ ןוא תבש טימ געטדור רעבָא עלַא רַאפ

 ןדַאלַאב ןוא רעדיל טימ ךָאנ ןעגניז געט

 יןןענרעטש-רעדנואוו טימ ןוא תוישעמ-עבָאב טימ טכענ ןוא

 :(ןענרעצרעד טינ םענייק רענייק טלָאו ָאד יװ)

 ןענרעל ןענעק ןעמ זומ ןתח רעליואוו ַא ןייז וצ

 ןדנ ןבָאה זומ הנותח רעד וצ לדיימ ַא

 ,רעטכעוו ַא ןעמעלַא ןוא ץלַא טיה טכַאניײב

 ,רעביטש צעקידהענכה יד ןעקניז סָאד טינ רענייק טרעטש'ס

 יירעבירג יו ףיט ןרעוו ,וציּפָארַא ךיז ןעיצ סָאװ

 ,רעביא המשנ יד רעדעי טרעפטנע טנעה ערעכיז ןיא

 .רעטכער רעד טייצ רעד וצ רעדיוו ריא טימ ךיז טײנַאב'מ

-- 560 -- 



3 

 טײקצנַאג

 ע י ג ָא לָא ט נ

 -- ןתעל-תעמ יד סיוא לופ ןשטנעמ ןבעל ָאד
 .דוביאל טינ ןבעל ןיא גָאט ןייק טייג עס
 ןסע ןוא דיילק ַא ףַא ּפַא ךָאװ יד טעװערָאה עמ
 .דוביכ ףֵא ןרעדנַא םעד וצ רענייא תבש טיײיג'מ

 ןטייל ייב ּפָארַא טסַאג ַא לָאמַא טמוק ןוא
 ,רעביטש עלַא ןיא דיירפ יד םיא טימ טמוק זיא
 ,ןטייו-רעדנואוו וצ ןרעױט ךיז ןענעפע סע
 .רעביל טרעװ ןרעדנַא םעד וצ רענייא ןוא

 * סרעגעלעג ענעיורטש יד ףַא ןטכַאנײב

 ;ןפָאה ןופ טײקמערַאװ יד יו ןצרַאה ןיא ךייוו טרעוו
 סרעגערט ןוא סערַאילָאטס ,רעמערק ,רעדיינש יד רַאפ ןוא
 ןפָא רעױט ַא יו ןבעל ןופ סטוג עצנַאג'ס טייטש

 דיגמ רעד

 ,לרוג ןייז ףַא ןלַאפעגסיוא זיא םיא סָאװ ,רע

 --- ןדיי ןשיווצ רעטסיירט ַא ןוא חיכומ ַא ןייז

 .ןדירפ ןופ םולח ַא יו הדע רעד רַאפ זיא

 --לרעּפ יו דייר יד ךיז ןרינש ןּפיל ענייז ןופ

 ןרעוו רעטרעוו ענייז .ןרעה עלַא ןוא

 ןטלַאהַאב ןעװעג גנַאל זיא סָאװ ,ןבעל יו

 ךיז טמענ סָאװ ןוא ,ןצרַאה סנדעי ןיא

 ןטלַאטשעג

 ףרעטש ןדעי רעטניה האובנ יװ טילג ןוא

 ןעיירד ךיז טלעוו יד טמענ ןגיוא יד רַאפ ןוא

 ןעייו ןעלגעז ,תונידמ ןוא תורוד טימ

 ןכיירגינעק עטסטייו יד ןופ ןפיש ןעײג עס

 ,ןןײטשעג ןוא רעדעצ ןוא ץלָאהנסמיּפ טימ
 ,ןײבטנַאפלע טימ ןוא לרעּפ ,דלָאגניג טימ
 ;ןכייא ןיא טסַאפעגנייא טעברַארעטסיײמ טימ
 -- ןענַאװַארַאק ענעדָאלעגנָא ןעמוק עס

 -- (ןכיילגרַאפ ןוא םילשמ ,ךעלהשעמ יוו)
 ,םימשב ןוא ךעלעגענ ,ןלייא טימ
 ,םימכח ןוא רעלדנעה עטייוו טימ
 ןדָאלעגנָא הרות טימ ןוא תורצוא טימ

 ןענַאפכערייוו ןופ ףיוא ןכיור ןעייג עס

 ,ךעלדיימ ,רעבייוו ,רענידנצעג ןצנַאט'ס ןוא |

 ,ןענַאמ

 ; ןדָאהַארַאק עדליוו ןיא ךיז ןפרַאװ ןוא

 תופשכמ ןוא םיפשכמ טימ ןלייה ןוא

 ;תופרש טימ ןוא רענייב ,סנכייצנטיוט טימ

 ,דייר עקידרעייפ טימ םיאיבנ ףיוא ןטערט עס

 ןוא טמוק ,קלָאפ ךָאנ קלָאפ ַא טמוק עס

 ,טייגרַאפ

 ,הנידמ ךָאנ הנידמ טלַאפ ןוא טקנַאװ עס

 ,הניכשה תולג ףַא טגָאלק ןײלַא לוכיבכ טָאג ןוא

 טקעלּפטנַא סייווכעלסיב ןרעוו עס

 --- ןשינעגרָאברַאפ

 -- .ןשיוורַאפ ךיז ןעמענ ןצענערג עלַא ןוא

 ,ףָאש ךוטסַאּפ ַא רַאפ יװ ,טנעָאנ ןרעוו'ס ןוא

 ,ווָאװ-דמל ןוא םילבוקמ ,םירתסנ

 ,ןטייצ סחישמ -- ץק רעד טרעוו טנעָאנ ןוא

 ןטיירוצ ןעמוק טעװ דודךױב חישמ ןעוו

 ,הרות טימ ןוא ןדיי טימ רֶע טייג ױזַא ןוא

 דיסח םעד ןוא ץראה-םע ןטסָארּפ טימ

 דיתע ןקידנעמוק םעד וצ רבע ןטייוו ךרוד

 ,ארובה-תארי ןוא ןדירפ ןקיביײא ןופ
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 ײמָאלָאק ןיא עטנעָאנ עניימ

 ןטעזַאג ןוא רעכיב טנעײל'מ ,הרות טנרעל עמ
 ;טלעוװ רעד רָאג ןופ טכַאנײװ-גָאט ןעמוק ןענַאב ןוא
 טלעטשרַאפ ןוא ןגרָאברַאפ ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא
 ןטעפַאטש ערַאבעזמוא גָאט ןדעי ןקעלּפטנַא

 !ןטעָאּפ ןוא רעמיורט רעטיול ןופ קלָאפ ַא
 .טלעפעג לָאמעלַא טָאה'ס סָאװ ן'טעז םולח ןיא
 -- טלעצעג עטסלפש סָאד טרעװ ץַאלַאּפ ַא
 ןטערַאנימ ענרעדליג ןוא רעמערעט ןעילג עס

 ןטעכָארטש סנעמעלַא רעטניה רעדנואוו ןעילב עס
 ,לעז סנדעי ןיא ףױא ןטעבעג יװ ןעייג ןוא
 ןטענַאלּפ יד ףַא ךיז טוט עס סָאװ וליפַא טסייוו עמ
 ,ללעװק רעטספיט ןוא רעטסנגרָאברַאפ רעד זיא רָאלק ןוא
 ,לעוש סנדעי רַאפ טלעװ יד רָאג ענעפָא ןַא טגיל עס
 ןטערטרעביא תומא-תלד ענעגייא יד רעווש רָאנ

 ןגערגנילירפ א ךָאנ

 ןטימעג טָאה טייקרעװש יד .רעבירַא זיא ןגער רעד
 ;ןלעה ןסַאג ןיא טמענ רעדניק ןופ דיירפ יד
 -- :ןלעװש רַאפ סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק עטשַאוועצ
 ,ןטיבעג ךיז ןבָאה רעזייה יד ןוא למיה רעד
 ,ןזיר ןעייג עס ןוא ןקלָאװ ןעייג עס
 ,רעטיר הנחמ ַא טייג ןויּפש טימ ןוא ןדליש טימ
 ;רעטיה טימ םורַאדנור ,ןעײלַאּפ טימ רעטיג ןוא
 ;רעמע עסיורג ריפ טימ רעגערטרעסַאװ ַא ,זיר ַא
 -- רעמעל עדַאטס ַא ,סקָאלפוב ַא ,רעב ַא

 .ןזיו עכיוה יד ףַא רעטנורַא ךיז ןזָאל ןוא

 -- ןזָארטש ןגעטש רעביא ןוא ,ךיז רענטרעג ןטייב עס
 ,ןטילבנשרַאק ןוא זעב ,ןעמולב יד ןופ טייקסיז יד
 ,ןזָארג ןופ ןוא רעמיוב ןופ ךורעגליואוו רעד
 ןטינשרַאפ יו ןגיובעג טשרע-טָא ךיז ןבָאה סָאװ
 -- ןגער םעד רַאפ ןזעוועג טקירדעג זיא סָאװ ,ץלַא ןוא
 ןרָאװעג לופ ןוא יירפ זיא ןוא טמעטָאעגפיוא טָאה
 ןרָאפ וצ קירב ַא רעביא טמוק עטערַאק ענרעדליג ַא
 ןגעקטנַא ןוז רעד דלָאג ךעלכײט עלַא טימ טפיול ןוא

 עלַאגעלַאב רעד

 הרוצ רעצנַאג ןייז ןיא ,טייקרעווש ןייז ןיא ןיוש |

 טיײיקנקַארשרעדמוא עּפמעט יד ָאד זיא

 טײקטרעּפמולעגמוא ןייז ןיא ;םלֹוג ןקיבײא ןופ
 ,הרובג רער טימ טלעװו ַא טגיל --- טייקמוטש ןוא/
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 -- ןטָארטעגנָא םיא טְלָאװ עמ יװ -- קידנעטש ןוא
 ןטָאזעג םיא ןיא טלָאװ ערוב ַא יװ טכָאק ,רע טמורב
 :ןסקַאװַאב ןעיּפ רעדליוו ַא יו זיא ּפָאק ןייז
 ןסקַאלפ עיור יװ ּפמעט ןוא לעג ,טרעביושעצ
 ,דרָאב עטױר עטרַאה ַא טכיזעג םורַאדנור ןוא
 | ,ןטָארד עטיירדעגפיונוצ ענרעּפוק יו
 -- טרָאהַאב טינ ןיא סָאװ ,םינּפ לסיב ןייז
 ןטָארטעגסױא ןַא יו זיא --- ןגיוא ןוא זָאנ וצ
 ןסקַא עקיד יד יװ ,רעדעל קיטש טיור ןוא טנוזעג
 ,טנעה עצרוק ץנייז ןענעז --- דוב ןייז ןופ
 ,טנעקעג טינ ןטלָאװ ייז סָאװ ,סָאד ָאטינ --- קרַאטש ןוא

 ןטכַאנײיב ןופ דחּפ רעד .קערש ןייק ןופ טינ סייוו רע
 ;הטילש ןייק םיא ףַא טינ לָאמניײק טָאה
 ,עטוג-טינ יד ןופ ןעוועצעל סָאד טינ ךיוא טרַא םיא
 ןזָארטש יד ףַא ןהעש עטעּפש ןיא ןרעקָאל סָאװ
 ,המיא ןַא עטקיטעּפשרַאפ רַאפ ןענעז ןוא
 | ןרַאפעג ךרוד ןבעל עצנַאג סָאד טרָאפ רע
 ןרַאנ עקיבײא סטָאג יװ םולשב סױרַא טמוק ןוא
 ןטכַארט ןייז יו םשוגמ ױזַא זיא רע
 ןהנעטסיוא ךיז רעטכייל זיא םיא .סנייז טרָאוװ'ס יוװ
 גנוצ רעמוטש רעד טימ ,עליבָאק ןייז טימ
 ,גנוי רעטסָארּפ רעד ,רע ןרָאװ ;ןשטנעמ ַא טימ יװ
 ,ןזָארג וצ ןוא רעמיוב וצ :םמוד םוצ ךיז רעטנענ טליפ
 ,המהב ןוא היח וצ ,טגייוװש ןוא טדלוד סָאװ ,ץלַא וצ
 ןענייּפ ךרוד ךרוד ןבעל סָאד טיצ סָאװ ,ץלַא וצ

 טײקמערַא יד

 ,ןסעלָאק ןיא םוא טָאטש רעביא טרָאפ קילג סָאד
 ;ןייגלױאוו ךיז טזָאל רעד ,ענעשעק ןיא טלעג טָאה'ס רעוו ןוא
 ,ןייגלױה רעזיה רעביא טוט טיײקמערָא יד
 .ןתעל-תעמ עקירעגנוה יו ענעּפמורשעגניײיא ןַא

 ןלעוש עלַא רעביא טלטעב ןוא טנָאמ יז
 ;תונכס ַא -- ןלעק טנזױט ןופ טיירש ןוא
 -- תינעת ַא ךָאנ יװ ןגױצעגּפָא ןוא ךַאװש זיא
 ןלעזעג ריא ךיז טוט --- תוינערוּפ ַא רָאנ ואוו ןוא

 ןקיטש ךיז טוט יז ןוא ךיז יז טמערַאװ ןטכַאניײב
 ,רעבירג ןוא ןרעלעק ,רעכעל ,תוברוח ןיא
 רעבירַא טסקַאװ ןוא --- טסקַאװ ןוא ךיז טעכָאק יז
 ןקילג סלזמ םעד ןופ רעביטש עכיוה יד
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 ןלעזעג-רעדיינש עכעליירפ יד ןופ דיל סָאד

 דיל-סקלָאפ א ךָאנ

 טכַאנ ענייש ןייא ןבָאה ןלעזעג-רעדיינש ןיינ
 .טכַארּפ ַא -- הדועס ַא םענייאניא ךיז טכַאמעג
 ,ןיינ יד ,ןעגנוי יד ןסעגעג ןבָאה'ס ןוא
 ,ןיינ ןוא קיצניינ לָאמניײנ רַאפ
 ,גייפ עטנקירטעג ַא

 ,טוג ןסעגעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יו ןוא
 ,טומ ןיא ךעליירפ ןרָאװעג ןענעז ןוא
 ,ןיינ יד ,ןעגנוי יד ןעקנירט ןבױהעגנָא ןבָאה
 ןיינ ןוא קיצניינ לָאמניײינ רַאפ
 .טוהרעגניפ ַא ןופ

 ,ןייפ ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יװ ןוא
 ,ןײרַא ןטילבעג יד ןיא ןייוו רעד ייז זיא'ס ןוא
 ,ןיינ יד ,ןעגנוי יד ןצנַאט ןביױהעגנָא ןבָאה
 ןיינ ןוא קיצניינ לָאמניינ רַאפ
 ,ץיּפשלדָאנ ַא ףַא

 ,טוג טצנַאטעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יו ןוא
 ,טולב עטעכויעצ סָאד טורַאב ךיז טָאה'ס ןוא
 ;ןיינ יד ,ןעגנוי יד ןרָאװעג קירעפעלש ןענעז
 ױזַא טרעטַאמרַאפ ןפָאלשעג ןענעז ייז
 ןיינ ןוא קיצניינ לָאמניײנ רַאפ
 .יורטש ַא ףַא טנײײנעבלַאז

 ,זיולב ןפָאלשעג רָאנ לייוו ַא ןענעז יז

 :זיױמ ַא טעשזירג עס -- ןרעהרעד ייז ,טשרע זַא

 ,ןיינ יד .ןעגנוי יד ןעגנורּפשעגפיוא ןענעז

 ןיוה ןיא רעדליּפעג ַא טכַאמעג ןבָאה ןוא

 ,ןיינ ןוא קיצניינ לָאמניינ רַאפ

 .סױרַא ךָאללסילש ןכרוד ןענעז ןוא

 רעמזעלק לסָאי

 ,החמש ַא ףַא טליּפש רעמזעלק לסָאי זַא
 ,םי ןיא עילַאװכ ַא יו הרבח טצנַאט
 ;טגניז עמ ןוא טקנירט עמ ,טעילוה עמ

 .םַאד ירידיַאט ,ירידַאט ייה

 ,לפייפ ןפַא טפייפ ףתוש ןייז
 ,סַאב ןפַא טעוב רעדנילב לרעב

 -- לדיפ ןייז ףַא טליּפש לסָאי זַא רָאנ

 .סַאג ןיא ןלעוװש יד ןצנַאט ןעמענ

 ,לדער ןיא לדיפ ןייז טימ טצנַאט רע
 ;םַארג םוצ רע טפלעה קילַאשרַאמ םעד
 -- לדיפ ןפַא טליּפש רעמזעלק לסָאי זַא
 ,םי ןיא עילַאװכ ַא יו הרבח טצנַאט

 ןעמוק טעוו'ס זַא קיצנַאװצ-ןוא-טרעדנוה רעביא
 ,ןיג וצ העש סלסָאי ךיוא
 דובכהיאסכ ןרַאפ רע טעװ
 ,ןיילק ןוא ןיילַא ןלעטש ךיז
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 --י טרָאד ןעזרעד םיא טעוװ הרבח זַא רָאנ
 ,םַאד ,ירידיַאט ,ירידיַאט ייה
 -- !רעמזעלק רעד לסָאי רע זיא טָא
 .םי ןיא עילַאװכ ַא יװ ןצנַאט ןוא

 רַאדנערַא םעד טעװעטַאר רעמזעלק לסָאי

 ,לַאוװינרַאק ַא זיא רַאה םעד ייב ףיוה ןיא

 ;לַאז רעד טכיל ןוא ןברַאפ טימ טלקניפ עס

 ,ּפענק ןוא ןפיילש ןוא ןרָאּפש ןוא ןדרעוװש טימ ןוא

 .ּפעלש יד ןשיור טעמַאס ןוא סנדייז טימ

 ,רַאה רעד ןסיוו טזָאל עס .ליטש טרעוװ לָאמַאטימ

 ,רַאדנערַא םעד ךָאנ טקישעג טָאה רע זַא

 ,ץנַאג ןוא לופרַאפ ןרעו טשרע טעוװ דיירפ יד ןוא

 .יץנַאטנרעב םעד ןצנַאט טעוװ דיי רעד ןעוו

 ,ןייג וצ ןדיי םעד ךָאנ רעניד יד ןעמוקעג

 .ןייוועג רעסיב ַא ןרָאװעג לביטש ןיא זיא

 ,ףיוה ןיא ןדיי םעד טריפעג טָאה'מ זַא ןוא

 ...ףיולעג ַא ,טלַאװעג ַא ןרָאװעג לטעטש ןיא זיא

 ,רַאדנערַא םעד טמענ עמ ,רעמזעלק לסָאי טרעהרעד

 ,רַאה םעד ייב ףיוה ןיא רעב ַא ןצנַאט לָאז רע

 ףיוא ךיז טביוה ןוא לדיפ ןייז לסָאי טמענ

 :ףיוה ןיא רַאה םעד וצ קעװַא ךיוא טייג ןוא

 ,טכַארּפ עלערַאה ,ָא ,רעניימ עלערַאה ,ָא,

 .טכַאמעג רעדיל עקניסיז ךס ַא בָאה ךיא

 ,טכַארבעג רעדיל עקניסיז ךס ַא בָאה ךיא;

 ."טכַאנ טנייה ןליּפש ,עלערַאה ,ריד ייז לע ךיא

 ,לָאמַאטימ דיירפ ַארַאס ,דיירפ-ַארַאס ,ָאהָא

 :לוק ןפַא טעּפשעג ןוא יירשעג ,רעטכעלעג

 ,רעב ַא ןופ ץנַאט םעד ןצנַאט טעװ לדיי ַא

 ..רעהַא ןוא ןיהַא ןעלדיפ טעװ לדיי ַא
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 -- .ןײרַא םיא טזָאל עמ ,רעיט םעד טנפע עמ

 .ןייוו רעד יו טשיור עס ןוא ןייש טימ טרעמיש עס

 -- ,ליּפש ַא ךָאנ ליּפש ַא ןליּפש טמענ לסָאי ןוא
 ,ליד רעד טלקניפ עס ןוא ןייוו רעד טלקניפ עס

 --- ,ךיִל ַא ךָאנ דיל ַא ןוא ליּפש ַא ךָאנ ליּפש ַא
 .טימ ןעמעלַא ןצנַאט םוצ שזַא טסייר עס

 ,רַאה רעד ןירָאה רעד טימ םורַאדנור טצנַאט עס
 ;רַאנ רעד ךעלקעלג טימ לצימ ַא ןיא טצנַאס עס

 ,טכַאל עמ ןוא טצנַאט עמ ,ןרַאה יד ןצנַאט עס

 .טכַאנ עבלַאה ןיוש -- ןוא העש ַא ךָאנ העש ַא

 ,רַאדנערַא רעד טגיל לעפנרעב ַא ןיא

 .רעצ טימ ןוא קערש טימ לקניוו ַא ןיא טרַאװ רע

 ,טיצ ןוא ךיז טיצ טכַאנ יד --- העש ַא ךָאנ העש ַא
 .דיל ַא ךָאנ דיל ַא טליּפש לסָאי ןוא

 -- .רעב םעד ןופ לעפ רעד ןיא ןדיי םעד ןסעגרַאפ
 | ,רעהדךיה עילַאװכ ַא יװ ןצנַאט ןרַאה יד

 ,סיפ יד ןופ טלַאפ עמ זיב ,טצנַאט עמ ןוא טצנַאט עמ
 ..סיז ױזַא ןייא טפָאלש ןטייװצ םעל רענייא ןוא

 -- סױרַא רַאדנערַא םעד טימ ףיוה ןופ זיא לסָאי זַא

 .זיוה ןיא ןדעי ייב ןעוועג ןיוש ןוז יד זיא
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  ןָאזנעסינ .א



 | ןַאזנעסינ .א

 רעקסנימ ,ילעפעשט ףרָאד ןיא ,1898 ,.טְקֵא וט9 םעד זרָאבעג - ןַאזנעסינג .א

 ןיא -- רעדיל וקורד וצ ןבייהעגנא .1911 ןיא עקירעמַא ויא ןעמוקעג .ויירק

 .1914 ר



 סעקירעמַא ןכייט ףַא

 געטנכָאװ

 ךָאנ ןעגנילק סעקירעמַא ןכייט ףַא
 ;עשינַאידניא ץנעט ןופ ןעמטיר יד
 ךָאנ ןעגניז סעקירעמַא סיריערּפ יד
 .עשינַאלק ןופ ןפמַאק עקילייה ןופ

 ערעדנַא ןיוש רעדיל טגניז ןָאסדָאה רָאנ
 ; רעשיטנַאגיג רעד טָאטש רעד ןופ גערב םייב
 ןרבח ךיז ןעמונעג ןָאסדָאה טָאה'ס
 ןשיטנַאלטנַא ןטיירב םעד טימ םי טימ

 רעכעלדנעמוא ורמוא ןַא טימ םי טָאה'ס
 ; ןסוגסיוא עקיאור ענייז טמסרַאפ
 רעכעלדנעטשרַאפמוא ךַארּפש טימ ןָאסדָאה טָאה -

 .ןזגור ןוא ןפרַאװ ךיז ןעמונעג

 רענעדנוצעצ ַא ןַאד טניז ןבעל טגיל

 ןקיכַאװ םעד ףַא ןייטש ןופ לזניא ףַא

 ,רענעדנובעגפיוא-טײרּפשעצ ַא ץרַאה טימ

 .ןקיכַארּפשטנזױט דיל ןיא זיולפיוא טכוז

 ,געטנכָאװ ,עניימ ןהעש יד טימ לדנַאה ךיא זַא

 ; גרָאט ןכעלטנפע ןַא ףַא ,ןסיורג ַא ףַא

 ,קידנכוז ענייד ןפיט יד ןיא רעבָא ךיא ךיירג

 .קרָאי וינ ,ןטפַאשקנעב ןענָאילימ ןופ ,סניימ לטעטש

 ,רענעגיוצרַאפ ךיור טימ טכיזעג ןייד ,ןבעל סָאד יוװ

 ; דרעפ ןוא ןרָאטָאמ ןּפעלש לרוג ןייד ןוא
 ,רענעגייא ןַא ,רעקיאָאד ַא ,רעשימייה ַא ןיב'כ
 ,דרע ןשטנעמ ַא וצ שימייה זיא'ס יו

 ,ןטפַאשקנעב ןעגנערב ןענַאב עלופ ,ןפיש עלופ

 ;רעוװקס רעביא ןוא סַאג רעביא ןטישעצ ןוא
 ,ןטפַאשגנע יד רעטנעענ ןרעוו ,רעביל ןרעוו
 .רעגַאב רעד טקינוזעצ ןוא ןדנוצעצ טרעוו
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 ןרעפיצ ןופ ןוא ןּפמָאל ןופ ןוא ןדליש ןופ ברַאפ
 ; ןולַאב רעקיברַאפ ַא יו ןבעל סָאד טברַאפ
 ,שינעפיט רעד ןיא ןעגניז רעדניק ,ןענייוו רעדניק
 ,ןוז ךָאנ קידנעקנעב ,ךיז קידנסייר

 ךיז ןגָאזרעד ןוא ןגָאז ךיא לעװ ,ןעגניז ךיא לעוו
 ; טרָא ןטסקידלבענ םוצ זיב ,ןטספיט םוצ זיב
 ,קידנגָארטעצ סוינעווע רעביא ןהעש עניימ
 .טרָאװ ןופ טיײקטושּפ רעקידלגילפ רעד טימ

 ןטָאשעג רימ ןיא לָאטש םעניד טָאה טָאטש יד

 / ;טולב קיפיול ןיימ ןיא םיא טצעזעגּפָא ןוא
 ,טור ענעדלָאג יד ןָאטעג שוק ַא ךיא בָאה

 .ןטָאבעג דלָאג ןלעה ןופ רַאה רעד טָאה'ס יו

 ,טונימ ַא טרעדנואוורַאפ ןייטש ןבילבעג
 ןטָארטַאב עקילייה יד דרע יד ןַאד ןוא
 ,ןטָאבעג ןעצ עיינ ןופ טכיל םענעדלָאג ןיא
 .טור יד טצירקעגסיוא רענייטש ףַא טָאה'ס סָאװ

 ,טָאג רעלעג ַא רימ וצ טָאה טלכיימשעג

 ,ןעקנואוועג רימ קיגױאךןענָאילימ ןוא

 --- ,טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד ףַא ןדיימ יו

 ,ןעקנורטעג םענייז םס ןדנילב םעד ךיא בָאה

 ,לָאװק ןשירפ ןופ רעקיטשרָאד ַא טקנירט'ס יו

 ,לַאג טימ ןעײּפשסױא ןענעק םעדכָאנ לָאז'כ

2 

 ,דייוועגניא רעטשימעגפיונוצ סטָאטש ןופ
 ןענַאלק רענַאידניא ןופ טסיײג רעד טנייוו'ס ואוו
 | ןענַארַאמ עקיטסייג ךיז ןרעטַאמ'ס ןוא
 ;דייר עקילײװגנַאל ןוא ייט רעזעלג ייב

 ןענַאב ןוא דלָאג ןוא לַאטעמ גרעב רעטניה ןופ
 ,דיײל ןופ עטרעטיילעג ,ערעטיול ַא
 ,דירפ יד ענעריובעגײנ ַא ףױא טײג
 .ןענַאל עקידרעמוז ףַא ןגעריײרּפש יו
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 ,רעצ ןפיט ןיא טָאה סָאװ ,םעד זיא ליואוו ןוא
 ; ןגיובעג ,ךיז טעשטרָאקעג דרע רעד וצ זיב
 ,רַאפרעד רעקיכליה ןעגנילק טעוװ דיל ןייז
 ןגיא יד ןופ רעפיט ןקוק טעװ דיירפ ןייז

 ,ןביולג ןייז ןופ ןוא רעצ ןפיט ןייז ןופ לייוו

 .ןביוהרעד טייקיטכיל עיינ ַא ךיז טעוװ

 גָאט עלַא ןופ עדַאלַאב
 ןיקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 ; רעדירב ערעייט עניימ ,עביל עניימ ,טוג טינ רעייז ,זדנוא ייב טוג טינ
 ;טלעװ רעקידכעלייק ,רערָאג רעד ףַא רָאנ ,זדנוא ייב ױזַא רָאנ טינ סע זיא רשפא ןוא
 ,רעדיל ןָא ,גנַאזעג ןָא ,ץייר ןָא ,עטבילעג עטזָאלרַאפ יװ ,ןָא ןעמוק געט יד
 .טלעג סָאד טײלעמערָא ייב יו ,טנוזעג-ייז ַא ןָא קעװַא ןעיײג ןוא

 ,ןטילעג טלעוװו יד טָאה ךס ַא ןוא המחלמ עסיורג ַאזַא טלעוו רעד ףַא ןעוועג

 :ףלעוו יד יו ןסיבעג ןעלגרָאג יד ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ,ןטיבעג ךיז טָאה טינרָאג ןוא ,שרעדנַא ןרָאװעג זדנוא ייב זיא טינרָאג ןוא

 .ףלעווצ עקיבלעז סָאד סיוא טּפַאלק טייצ רעקיבלעז רעד וצ רעגייז רעקיבלעז רעד ןוא

 ,ןגיוב ןעיירד ןיא ךיז ןעוט ןוא ךס ַא רעדניק ןבָאה טײלעמערָא יד
 ;טלַאק ןוא טלַא ןרעוו רענעמ ןוא ,ןייא רעבייוו ןרַאד טעברַא ןוא רעדניק ןופ
 ,ןגיוא יד ןיא ןוז ןופ ןייוועג טימ טָאטש ןיא ןייטש ףַא ןסקַאװ רעדניק ןוא
 ,דלַאװ ןקיטסברַאה ַא ןיא זָארג יו ,טײצ רעד רַאפ סיוא ןברַאטש ןוא

 ,ןביוא עמַאס ןפַא ןציז ןוא טלעו רעד ייב טסעק ןסע טייל עכייר יד
 ;רָאי וצ רָאי ןופ רעכייר ןרעוו ןוא ,סרַאק דרַאקעּפ ןיא םורַא ןרָאפ ןוא
 ,ןביוהרעד ןרעוו ןופ ןעמולח ךיש ןוא רעדמעה ןעיינ רעטעברַא יד
 ,רָאװ עיורג יד ,ןָאפ ַא יו ,ןגָארטוצ םײהַא טנװָא ןיא ןעגנערב ןוא

 ,ןטרָאט ןוא ךעלכיק ןוא ךעקעל טקַאב'מ ןוא ,לָאמַא יו ךיז טביל'מ ןוא לָאמַא יו הנותח טָאה'מ

 ;דלָאי ןקילײה םוצ הליפת טוט'מ ןוא ,רַאנ םעד טקיליײיהרַאפ עמ ,טניירפ עטוג טדערַאב עמ

 ןטרָאק ןעמ טליּפש ןטנוװֶָא יד ןיא ןוא ,רָאװ יד ןסַאג רעביא םוא ןעמ טּפעלש גָאטיײיב

 ,דלָאג רעטיול ןופ לטנַאמ ַא ןיא ןייגוצ םולח וצ ךאלמ ַא טמוק טכַאנײב ןוא

 ןענרעצ ןוא ךיז ןרעזיב טמענ ןוא ףיוא טײקמערָא יד טכַאוװ'ס---לָאמַא וליפַא טפערט סע
 ;ןָאפ טימ ןוא גנַאזעג טימ סַאג רעד ףַא ,רָאװ ערעטױל יד ,רָאװ יד סױרַא טגָארט
 ןענרעל רדסכ ןעמ טוט זיוה ןיא רעדניק טימ זַא ,סָאװ סע גיוט סָאװ רָאנ
 ןָא טייהרעניילק ןופ סמיַאד ןוא סלקינ ןוא ןטנעס ןרָאּפש ןופ השעמ יד

 ;רעדירב ערעיײט עניימ ,עביל עניימ ,טוג טינ רעייז ,זדנוא ייב טוג טינ
 ;טלעװ רעקידכעלייק רערָאג רעד ףַא רָאנ ,ױזַא זדנוא ייב רָאנ טינ סע זיא רשפא ןוא
 ,רעדיל ןָא ןוא גנַאזעג ןָא ,ץייר ןָא ,עטבילעג עטזָאלרַאפ יװ .ןָא ןעמוק געט יד
 .טלעג סָאד טײלעמערָא ייב יו ,טנוזעג-ייז ַא ןָא קעװַא ןעייג ןוא
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 טנַאה ןיא עלעקעטש ַא טימ רעיורט ןיימ

 ,רעדיילק עטרילָאק ןָאטעגנָא ךיז טָאה רעיורט ןיימ
 ,טנַאה ןיא עלעקעטש ַא ןעמונעג טָאה ןוא
 ,רעדייר ַא ןוא רעקסטַאװכ ַא גנוי ַא --- קעװַא זיא ןוא
 ,טנַארפ ַא ןוא רעװַארב ַא גנוי ַא -- קעװַא זיא ןוא

 ,עקנישַאמ ַא ףַא טּפַאלק ןוא גָאטיײב טציז רע
 ;ץנעדנַאּפסערָאק טלעװ רעד רָאג טימ טריפ ןוא
 ,עקנירעטַאק ַא ףַא רע טליּפש טכַאנ רעד ייב ןוא
 .ץנעט ןיא ךיז רע טגיוו שרעדנַא ץעגרע ןוא

 ,רעּפעש יד ןיא רע טציז שרעדנַא ץעגרע ןוא

 ;קער ןיא ןוא ןעלטנַאמ ןיא ןייא ךיז טיינ ןוא

 ,רעּפעלש ַא -- סַאג ןיא םוא רע טייג םעדכָאנ ןוא

 יקעז עטסוּפ ןופ יו ,ןטָאנ ןופ סױרַא טנייוװ ןוא

 ,רעדירב עניימ ,רעדירב ,ָא ,לָאמַא טעװ ןפערט ןוא
 ,סױרַא דלודעג ןופ רעניימ רעיורט רעד טעװ סע
 ,רעדיל ןופ םי ןפיט ןיא ןצנַאטנײרַא טעװ ןוא
 .סיוא ןוא ךיז ןעקנירטרעד ןוא ןעקניז ןוא

 עדַאלַאב עקיטָאטשסיורג

 ,טלעק רעקידנגרָאמירפ ןיא ,רעביל עלעגניא

 .טלעו רעד ןגעוו סעּפע וטסכַארט סָאװ
 טמעשרַאפמוא ןוא זייב ױזַא טָאה סָאװ
 דמעה ןקידרעמוז ןייד ןיא טזָאלעג ךיד

 -- ? ךעלדנעּפש ענעקורט ןביילק ,קרַאּפ ןיא ןײג

 ,ןייג ןטַאט ןייד טימ ןעזעג ךיד בָאה ךיא
 ;ןיב ןוא טיוה ןבָאה ריד ףַא טרעטיצעג ןוא
 טָאטש רעד רעביא סוינעווע ןוא ןסַאג ךרוד
 ,טָאג ןרָאפעג ןיזומיל ַא ןיא זיא

 ,טריצַאב דלָאג טימ ,לטסעק ַא ןיא טָאה רע

 ,ךעלדנעב ענעדייז טימ ןדנוברַאפ ןוא
 -- ,טריפעג טלעװ רעד וצ לסילש םעד |

 ! ךעלדנעטשרַאפמוא זיא'ס ,עלעגניא ,ָא

 ,רָאװ עקיטסברַאה-טעּפש טרעיורטעג טָאה קרַאּפ ןיא
 ,רעטעלב עטצעל ןבָאה טנייוועג ןוא
 רָאלק ןגױא ענייד ןיא בָאה ךיא ןוא
 ...! רעטערַאפ ...! רעטערַאפ : טנעיילעג
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 ,ריט רעמערַאװ רעטניה ָאד ךיא ץיז טציא ןוא
 ;ןבעל ןייד וצ םַארג ַא ךוז ןוא
 ,רימ טינ ןוא טלעוו רעד טינ ,עלעגניא ,ָא
 .ןבעגרַאפ רוד ןטסקיצנַאװצ ןיא זיב סָאד וטסלָאז

 טייקרעטיול ןופ העש ַא

 ,רעדנַאנַאפ ךיז טלקיוו עטרעטנָאלּפרַאפ סָאד ןוא ,טייקרעטיול ןופ העש ַא
 ; טיורב רעשירפ יװ ןוא ןוז יו ךעלדנעטשרַאפ ןוא טסָארּפ טרעוו ןוא
 ,ןדנַאר ןייז וצ ףיוא ןרעה ןדנַאר ןוא ,ןטנורגּפָא ןייז וצ ףיוא ןרעה ןטנורגּפָא
 .טױט רעד טרעװ טכילגָאט יװ -- קיטכיזכרוד ןוא ,רָאלק ןבעל סָאד טרעוװ רעסַאװ יוװ

 :ןצילב יו עפרַאש ,עשירטקעלע ףיוא ןטכיל עטנעיילעג רעטרעוו

 -- .ןּפעק סנגרָאמוצ ןעמ טעוװ ןטּפשמרַאפ-טיוט-םוצ ַא ,שטנעמ ַא --

 -- .הציחמ יד ןקַאהרעביא ,רעסעמ ַא טימ יו ,טפַאשביל טימ טלָאוװעג טָאה שטנעמ ַא

 ןּפעלשוצ ןעגנערב דרע רעד וצ למיה םעד ןוא למיה םוצ דרע יד

 ?דרע רעד ןיא ןכוז ןעגנַאגעג וטסיב סָאװ ,טולב ןיימ ןופ טולב

 ;ןרענרעד וצ תויח סָאד ,טיורב ןופ גנַאזעג עטושּפ סָאד --

 ,טרעשַאב ןעוועג זיא רימ ןוא ןעשעג סנ ַא זיא

 .ןרעהרעד וצ לַאטעמ ןעיור ןופ רעטיצ ןיא תמא ןרעטיול םעד

 ,ןברָאפַאב ךיז םעד טימ טָאה ןוז יד זַא ,טולב סָאד ןליטשנייא טעװ רעוו
 ? טור ןגנוי ַאזַא ּפעק ןוא רעטכיזעג ףַא טציילפ ןוא
 ןברָאטשעג ןעניגַאב ןטכענ זיא שטנעמ רעד ,רבח ןיימ :ןעייל ךיא
 .טיוה ןייז רעטנוא ןופ טפַאשביל ערעטיול ןָאטעג ץיילפ ַא טָאה

 ,רעבייל ערעזדנוא שטנעב ,טייקיטכיל :ןטעב ןוא רימ ןעייטש רעדניק יו
 ;ןגער ַא ךָאנ ךעלדנרעק יװ ,זדנוא ןיא טפַאשביל יד ןייגפיוא לָאז
 ,ןביילק טּפַאשביל ךעלדנרעק יד רימ ןלעוו ,הרות ןופ רעטרעוו יד םידיסח יו
 .ןגעוו ערעטצניפ ףַא סענרעטמַאל יו ,ןוז רעד וצ געוו ןפַא ןדניצ ןוא

 ,רעטרעשַאב ןייד ,לרוג ןייד זדנוא טימ ןוא שיט ןדנור םייב ןציז רימ ןלעװ ןגרָאמ
 ןבעוש זדנוא רעביא לגיופ ַא יװ טעװ קנעדנָא ןייד ןוא ,טיורב ןשירפ ןסע ןלעװ רימ
 רעטרעוו עקיטכיל עטושּפ ןיא טעװ זדנוא ןופ רעטסגניא רעד ןוא
 ןבעל סָאד ךעלרעדנואוװ לָאמ ןעצ יװ ןוא ,טױט רעד ךעלרעדנואוו יו ,ןלייצרעד

 רעדירב עניימ ןופ תמא רעד

 ,טפַארק רעיור טימ סױרַא טגָאלש דרע יד

 :רעדיל טימ ןוא טכיל טימ --- ןעניגַאב רעד

 ,טפַאז רעמיוב עקיטייצ ןופ יו ןוא

 .רעדירב עניימ ןופ תמא טגָאלש
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 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 ,טנעה עזיולב טימ ,רענרעק רעייז רעד יו
 ןטָאשעצ תמא רעדירב עניימ ןבָאה
 ,טנעוו ןוא ןטלַאּפש ךרוד ןייגפיוא םיא ןעזעג ןוא
 ןטָאפַאשע ףַא טולב ךרוד ןוא

 ,ףרַאש-רעסעמ רעטנוא ןעגנַאז רעמוז-ףוס יו
 ,רעדירב עניימ טלעװ רעד רעביא ןלַאפ
 ,ץרַאה ַא רעטנוא ןופ רעיורט רעקיטכיל יװ ןוא
 ,רעדיל ןיא רעדירב עניימ ףיוא ןעייג

 ,טיוה סרעדירב עניימ ףַא טליּפש טלעוו רעד ןופ טכיל סָאד

 -- ,ןברַאפ טימ ךיז טליּפש גנַאגרַאפנוז יו

 ,טיױט ךרוד ןבעל םוצ ןעייג רעדירב עניימ

 .ןברַאטש יז תעשב ןעגניז ןוא

 ,טרעהרעד רעדירב עניימ ןופ גנַאזעג סָאד טָא טָאה סע רעװ
 --- ,רעדילג ענייז טפעהַאב טייקיבײא טימ טָאה רעד
 ,דרע יו טושּפ ןוא ןוז יװ ,קיטכיל לייוו
 | ,רעדירב עניימ ןופ תמא רעד זיא
 וי .+.י,ו 1 00

 טיוט רעד יו קיביײיא זיא סָאװ טפַאשביל

 :רעייפ םענירג ַא טימ ןדנוצעצ ךיז תועשר יד טָאה טציא

 ;טױר ןוא דימ ,קידלָאג טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד

 ,רעייט ןטלַאה רימָאל טפַאשביל יד ,רעדירב ,ָא

 .,טױט רעד יװ קיבײא זיא סָאװ ,טּפַאשביל יד

 ןבעגעג טנעה יד ךיז ןבָאה טיוט ןוא טפַאשביל

 : טָאּפַאשע ןַא ףַא ,רעמַאק ןרעטצניפ ַא ןיא

 ,ןבעל ןופ סיורא קירעיורט זיא שטנעמ ַא

 ,טָאג -- ןעגנַאגעגפיוא זיא רעקידיירפ ַא ןוא

 ,ןדייר לדנרעק סָאד טרעהעג ךיא בָאה דלעפ ןיא

 ::םוטש ןטעבעג ךיז טָאה לרעסַאװ סָאד ןוא |

 :ןדייב טרעפטנעעג טָאה רע ןוא ? שטנעמ ,וטסיב ואוו
 ..,םוק ךיא ,דלַאב טָא ,דלַאב טָא

 ,קיבױלג לפייווצ ןיא סייז ריא סָאוװ ,רעדירב ,ָא

 -- ,טנעה יד ףַא דניק ַא יו ריא טגָארט ןבעל רעייא סָאװ

 ,קיבײא ריא טייז ןיילַא טפַאשביל יד יוװ

 .טדנעלב טייקניש רעייא ןגיוא יד ןיא ןוז יו
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 עירָאטַארבַאל

 וע; עי ג ָא לָא ט נ

 -- ? ךיא ןיב רעוו
 ;רָאטַאטנעמירעּפסקע ןוא רעכוז
 -- ?ןעמָאנ ןיימ
 ןטַאט ַא רַאפ טָאג טָאה סָאװ שטנעמ
 ,רעטעג ךיא ץלעמשעצ ךעלרער-ריבָארּפ עניימ ןיא

 .רעטעּפש םוצ געוו םעד ןכַאמ רָאלק טגנידַאבמוא ךיז זומ ךיא לייוו

 ןעוװעדָאה ,ןרעקרַאפ ךעלטכעלשעג ,ןסע וצ רימ רַאפ גונעג טינ זיא'ס

 ;ןברַאטש ןוא ןרעוװ טלַא ,רעדניק

 סטוג ןוא בָאה סטָאג ןעמוק טעװ גָאט רעד ןעװ ,טיירג ןייז זומ ךיא

 | .ןברַא וצ
 יו ןעמָארטש סע ךיא זָאל ,טולב ךיא ףרַאד ןטנעמירעּפסקע עניימ רַאפ

 ; ןגער
 רימ טגָארט ןעמ לייוו ,רעדרעמ ןייק טינ ןיב ךיא רעבָא

 .ןגעקטנַא סעיצקנַאס יד

 יד רעטנוא טנַאקַאב ןטנעמעלע יד ךיא ץונַאב ןלַאירעטַאמ עניימ רַאפ

 -ָאק ,םזילַאיצָאס .,םזילַאטיּפַאק ,םזילַאדָאעפ ,םזיכרַאנָאמ :ןעמענ

 ;עיגָאלָאעט ,עיגָאלָאנכעט .,עיּפָאזָאליּפ ,םזישַאּפ ,םזינומ

 ןַא ןיא עירָאטַארָאבַאל ןימ ןיא טלעו יד טגנערב רעדנוזַאב רעדעי

 ;ןגָארט וצ טקעּפסַא רעדנַא
 רעקידתודוס רעד טימ סיוא ייז ךיא שימ ךעלרער-ריבָארּפ עניימ ןיא

 -סיוא רעד טרעו סעצָארּפ ןשימעכ ַא ךרוד ןוא ,טייקיסילפ רעטיור

 ,טייווצעצ ףָאטש רעטשימעג

 ךיא ףור םענייא סָאװ ,ןטקעּפסַא עטמיטשַאב ייווצ ןיא ךיז קידנלייטעצ

 ,טױט ךיא ףור םענייא ןוא ןבעל

 ןבעל :זַא עלומרָאפ עשיטַאמעטַאמ ַא קעװַא לעטש ןוא ךיא םענ טציא

 ןבעל זיא טױט ןוא טױט זיא
 רימ טָאה טָאג סָאװ עיציאוטניא רעצנַאג רעד טימ ךיז קידנצונַאב ןוא

 ,ןבעגעג
 ,ןכייוו ןיא ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד ךימ טָאה סָאװ ,דוס םעד ךיא ןַא
 ןכיילג סנייז רעװ ךיא ,רעװ ךיא ,רעוו ךיא יו ליפרעד ךיא ןוא

 !ןענופעג ןבָאה םיא לעװ ךיא ןוא ,טָא ,טָא
 ןענוז עסיורג ייווצ יו ןייגפיוא רימ ןלעוו עדייב ןוא

 רעדירב עקיליײה ריפ ןופ גנַאזעג

 ; טניט ןקיברַאפ טימ ןהעש יד רעלָאמ םנופ טנַאה יד טנכייצ סע

 ;רעדינַא דרע רעד וצ ריפ עלַא ףַא טלַאפ גָאט

 ,טניוו ךרוד ןוא ןוז ךרוד ,לבענ ךרוד ןוא טכַאנ ךרוד

 ,רעדירב עקילייה ריפ טמערָאעג ןעייג
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 צ י ג ַא לָא ט נ א

 ,ינודא רמא הכ :טגניז רענייא ןוא

 :רעמעל ךרוד ןוא ףָאש ךרוד טדער לוק סטָאג

 ,יורפ רעטושּפ ַא ןופ ןוז רעד ,השמ .,ךיא

 .רעמע עלופ ןביולג גָארט

 ,ףיוא טייג ןוז רעדייא :טגניז רעטייווצ רעד ןוא

 ;ןלָאמ רענייטשלימ יו שינרעטצניפ יד זומ

 ,ףוג סעצומָא ןופ ןעמָאז רעד ,היעשי ,ךיא

 .םולח ַא ןופ בעוועג ןיא רָאװ גָארט

 ,טנעה ןופ ימ רעד ןיא :טגניז רעטירד רעד ןוא

 ;ןרָאי ןופ תמא רערעטיול רעד טגיל

 ,טנעקרעד טָאג טָאה סָאװ ,םַאטש ַא ןופ ,סקרַאמ ,ךיא

 ,ןרָאטָאמ ןופ שיור ןיא גנוזיילרעד גָארט

 טניוו ַא ןופ ליּפש סָאד :טגניז רעטרעפ רעד ןוא

 ;:רעפיט ןטספיט ןופ קנַאדעג ןופ זיא |

 ,דניק ַא דרע ןוא ןוז ןופ ,ןייטשנייא ,ךיא

 .רעפיצ ַא ןופ דוס ןיא טייקיבייא גָארט

 ,טניט ןקיברַאפ טימ ןהעש יד רעלָאמ םנופ טנַאה יד טנכייצ סע

 ;:רעדימ ַא ףוג ַא יו ,סיוא םעטָא םעד טכיוה טכַאנ

 ,טניוו ךרוד ןוא ןוז ךרוד ,לבענ ךרוד ןוא טכאנ ךררוד

 .רעדירב עקילייה ריפ טמערָאעג ןעיײג

 רעטרעוו

 ,ףיט רעד ןופ ןעמוק סָאװ ,עקידיינש רעטרעוו ,ָא
 ,טמערַאװעצ ןוא ךיז טילבעצ ,ךיז טקינוזעצ
 -- .ףיש ַא ףַא ןעלגעז עסייוו יוװ ,ךיז טרעקַאלפעצ
 .טעמרַאּפ ףַא טולב ןסייה טימ טצירקעגסיוא ,רעטרעוו ,ָא

 ,טעבעג ךָאנ ,גנוזיילרעד ךָאנ ןעקנעב רעדילג יד
 ;ןקנַאלב םוצ דרעװש םוצ ןיײלַא ךיז ןקערטש רעזדלעה ןוא
 ,טעטש ןוא ןרעיומ ,ןסַאג ןייק טינ ןענעז סע
 .ןעקנַאדעג עטלמַאזעגנָא תורוד רָאנ

 ,דָאנג ןייק ןופ טינ סייוו ןוא טגניווש לריוג ןופ טנַאה יד
 ; רעזייב ַא ןוא רעדמערפ ַא זיא םינּפ סנבעל ןוא
 ,טָאג ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא טַאט רעדעי ןיא זיא'ס רָאנ
 .רעזיילרעד םנופ קיטש ַא שטנעמ ןדעי ןיא ָאד זיא'ס
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 "לארשי,

 3 י ג ָא לָא ט נַא

 ,טײדַאבטרָאװ ןייא ָאד זיא גרעברעטרעוו רעטניה ןוא

 ;טעמרַאּפ ףַא טולב ןסייה טימ רענעגנוזעצ

 ,טײצ רעביא עטייזעצ ,עקידיינש רעטרעוו ,ָא

 .טמערַאװעצ ןוא ךיז סילבעצ ,ךיז טקינוזעצ

 י"לארשי; ןעמָאנ םעד ריט ןיימ וצ טכַארבעג טָאה אנוש רעד

 ןבעגעג רימ טָאה טָאג ןופ חילש רעד סָאװ ןעמָאנ םעד

 ןבעל ףַא ןוא טױט ףַא טלגנַארעג םיא טימ ךיז בָאה'כ ןעוו

 .ןעמענ ערעדנַא עניימ ןופ ןטימניא טמַארעגנייא לארשי ןעמָאנ םעד בָאה ךיא

 ןריולרַאפ רצוא ןַא טַאהעג בָאה'כ ,אנוש ,אנוש
 ;ןרעיוט ענייד ןופ סױרַא ןוא ןיירַא קידנענַאּפש
 ןגָאלק ןיימ ןופ ןטימניא ,ןברוח ןיימ ןופ ןטימניא וטסָאה
 ןגָארטוצ לעװש ןיימ וצ טכַארבעג רצוא םעד

 ?ןענױלַאב ךיד ךיא לָאז יװ זיא
 :ךעלגנעגרַאפ זיא סָאװ דלָאג טימ טינ
 טּפשמ ןופ גָאט םניא רָאנ
 ,ןרעטש יד וצ ןכיירג טעװ ןייוועג ןייד ןעוו
 ,ןרעהרעד ןייוועג ןייד ,לארשי ,ךיא לעװ

 דרע רעד ןיא למירעוו ןופ ןייוועג סָאד טרעה לארשי לייוו)

 ,(ןטָארטעצ טרעוו סָאװ זָארג ןופ ןוא
 ;ןטָאבעג טָאה טָאג יװ ןָאט לעװ ךיא ןוא
 סיפ עניימ וצ ןעגנערב וטסעװ הטרח ןייד ןיא
 ,ןבעל קיטשינ ןייד
 ,ןביוהפיוא ךיד ךיא לע
 ,טכיל סלארשי ןיא ןרעטייל ןזָאל ךיד
 .ןבעגרַאפ לעװ ןוא

 טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד

 ,םענעגָאלשעג םעד ןופ גָאלק יד ןגָאלק טינ לע ךיא

 ;ןגיוא יד רעיורט טימ ןעיצרַאפ טינ ןוא ּפָאק םעד ןגױבּפָארַא טינ לעװ ךיא

 | רוביג רעד דלעפטכַאלש ןפַא טינ טנייװו סע

 ןגיוב סאנוש ןופ לייפ ַא םיא טפערט סע ןעוו

 ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןָאטעגנָא רימ ייז ןבָאה דובכ סיורג

 ;ןביוהרעד ןעמָאנ ןיימ ייז ןבָאה טלעוו רערָאג רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ

 ,תונחמ יז ןפרַאד דיא ןייא ןגָאלש וצ זַא ,ןענעז ייז ךַאוװש יו

 ןביוש יד זה ןיימ ןיא ןכערב וצ ףַא ןענָאיגעל

 ,םיתיחשמ-ילכ עלַא ןבָאה ןוא לָאצ ןיא סיורג ןענייז ייז

 :דרעװש ַא ןופ רירנָא םעד ייב טרעטיצ טנַאה ןיימ ןוא

 ןטָאש רעטסדנימ רעד יײז טקערש סע יװ עז רָאנ

 .דרעב עיורג יד סעדייז עניימ ןופ ןפרַאװ סע סָאװ

== 577 = 



 ,טלעוו רעד ןופ ץרַאה םעד וצ רעיוא ןיימ טגעלעגוצ בָאה ךיא
 :ןלַאװק ןופ רערעטױל זיא סָאװ גנַאזעג ַא טרעהרעד ךיא בָאה
 ,ןזײּפש וטסלָאז ןקירעגנוה םעד ,יירפ ןזָאל וטסלָאז טכענק םעד --
 ןלַאפ ןזָאל טינ וטסלָאז םותי םעד ,ןקיווקרעד הנמלַא יד

 ,ןכיירגרעד טינ ריא לָאז האנש ןייק ,ץרַאה ןיימ טרעצנַאּפרַאפ בָאה ךיא
 ;לכש ןיימ ןופ ןָאטּפָא טינ ךיז טײקרָאלק לָאז'ס ,ןעלקנוטרַאפ טינ לָאז גיוא ןיימ
 ,ןכייצ ןטשרע םעד ןזייוו טעװ ןעמעלַא וצ תונמחר ןופ גָאט רעד ןעװ זַא
 .לכימש ַא טימ ,ןוז יד דניק ַא יװ ,ןענעגעגַאב ןענעק םיא ךיא לָאז

 ,ןזיא ןופ ןרעױט טימ ןוא טנעװ עטרעיומעג טימ םורַא ךימ טלגניר
 :ןלַאש טעו חישמ לש רפוש רעד זיב גנַאזעג ןיימ טימ ןרעיוב יז לעװ ךיא
 ןזײּפש וטסלָאז ןקירעגנוה םעד ,יירפ ןזָאל וטסלָאז טכענק םעד --
 ןלַאפ ןזָאל טינ וטסלָאז םותי םעד ,ןקיווקרעד הנמלַא יד

 ןעמַאטש עניימ

 ,דנילב ןיא טכַאנ יד ,קידנעעז זיא גָאט רעד
 ; ןעמַאזוצ קידנעעז ןוא דנילב ןיב ךיא ןוא
 ,ןעמַאטש עכעלרעדנואוו ,עטלַא ןופ םַאטש ךיא
 .דניז רעד ןוא טייקנייר רעד רַאפ ךיז גיוב ןוא

 ,לָאמַא ףַא גינעק ןיב ןוא רעלטעב ןיב'כ
 ;ןזיר ןוא סעקילרַאק טָאה ךיירגינעק ןיימ
 ,ןיּפש עניימ ןופ לָאטש סָאד טרַאה ןוא ךייוו זיא'ס
 ,לוק ןיימ ןופ גנַאלקּפָא סָאד ךיז טרעזייב ןוא טעב סע

 ,ןייז לע ךיא ןוא ,ןיב ךיא ,ןעוועג ןיב ךיא
 ;ןעמי יד ןופ ןשיור ןיא ,גָאט ןופ טכיל ןיא
 ןעמַאג עניימ קיבייא ןלעוו ןעגנילק ןוא
 .ןיּפ ןופ שינרעטַאמ ןיא ,דיירפ רעדליוװ ןיא

 ןעמַאזוצ ךיז ןעיירפ ןוא טעוװ ןענייוו ןוא

 ןעמַאטש עניימ ןופ דיירפ יד ןוא רעיורט רעד

 טנװַא ןיא העש ַא

 טרעטַאמעג טנייה ךימ גָאט רעד טָאה סע
 ;ביור טימ ,סיינ ערעווש טימ ,דייר טימ
 טרעטַאלפ טנװָא רעד .ליטש זיא טציא רָאנ
 .בױט ַא יװ טקיאור ןוא טעלג ןוא
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 עי גָא לָא ט ג ַא

 ,רעדילג ןוא שוח ןרָאװעג ךיא ןיב
 :טייצ יד רימ ךרוד טפירט'ס יװ רעה ןוא
 רעדירב עטוג טימ טלעוו עצנַאג ַא
 טייװ רעד ןופ וצרעהַא ןָא טמוק

 ,הליפת ןיא יװ ןגייווש ןיא טפַאגרַאפ
 ;ןייּפ ןופ ץנעסע רערעטיול טימ
 רעליטש ַא ,רעטרעטיילעג ַא ןוא
 ,ןײרַא ןיילַא רעהַא טָאג טמוק

 ,רעטסנעלק רעד --- ּפַאלק ַא קנַאדעג ַא טוט'ס
 :ךיא רעוו טלעוו ןוא ,טלעוו רעוו ךיא ןוא
 רעטצנעפ טנזיוט ךרוד טקוק סָאװ שטנעמ ַא
 .ךיז וצ ןײרַא ץרַאה ןגייא ןיא

 ,ןגעקטנַא ףיוא טצילב לרעייפ ַא
 : טניישעצ דלַאב ךיז ןוז ַא יװ ןוא
 ןגעלעג ןיש זיא שטנעמ ןטשרע ןיא
 ,טנייה רעכעלרעדנואוו-ךעלקערש רעד

 ;ארומ יד -- טצַאלּפ לטייה עניד ַא
 (!קילג ןופ העש עוויזוליא ,ָא)
 :ןרעיױט עטכַאמרַאפ ףיוא טלַארּפ טנַאה ַא
 .קירב ַא יװ טפַאשביל טגיל רימ רַאפ

 עטכישעג

 ,טרעטעלבעג עטכישעג יד בָאה ךיא
 ,ביױטש סָאד רָאי רעטנזיוט ןופ

 ,רעטעג ןוא טָאג ןופ השעמ יד

 ,ביור ןוא דרָאמ ןופ גנולייצרעד

 םינּפ ןיימ רַאפ יװ ןעוועג זיא'ס ןוא

 ;טלעטשעגקעװַא שטנעמ ַא ךיז טלָאװ

 םינמיס עלַא טױל טנעקרעד בָאה ךיא

 ,טלעוו רעד ןופ המשנ יד

 ,טרעדנואוועג ךיז ךיא בָאה ,ָאד טזיב

 ;גנַאזעג ןייד רעה ךיא ןוא ,ָאד טזיב

 יאדװַא טזיב טניימעג בָאה ךיא ןוא

 ,גנַאל ןופ תמאה םלוע ןפַא
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 ,טלכיימשעצ ךיז טָאה המשנ יד

 ,טרירַאב טשרע יז טלָאװ טָאג יו

 ןכייצ ַא ךרוד יו ,רעטייוו ךימ ןוא

 .טריפעג עטכישעג רעטעלב יד ךרוד

 ,זמר םעד ןעזרעד בָאה ךיא

 ,ףיט ַא ןופ טלַאּפש ןכרוד לרעייפ ַא יוװ

 תמא רערעטיול ַאזַא טָאה'ס ןוא

 .רימ ףַא ןָאטעג יײוװ ַא

 רעטעּפש ןוא טציא ,ןטכענ ןופ

 --- ,דוס רעד רימ וצ טדערעג טָאה

 רעטעלב ןופ ביוטש םענופ טָאה דניק ַא יו

 ,דחא טלכיימשעג רימ וצ

 רעייפ ןופ עדאלאב

 טסואוועג ןבָאה סָאד רע לָאז ןענאוו ןופ

 :ןענעק ןשעלראפ טינ לָאז ןעמ סָאװ רעייפ ןאראפ זא

 טסורב רעד ףיוא טּפאלקעג ןוא ךיז ןריואוושעג טָאה רע

 .ןענערב ןזָאלעג רע טָאה עלעבעווש א רַאנ זא

 סייוו ןוא םכח א א יז ,ייג
 (ןריואוושעג עקילייה עלא ענייז ייב ךיז טלַאװ רע)
 סייה ןייז טינ ןוא ןענערב ןעק רעייפ זא
 ,הרות רפס א טנערב סע ןעוו

 ,סיורא ור רעייז ןופ םיקידצ יד ןעמוק טנערב הרות רפס א זא

 ,ןטייוורעדנופ ןעילפעצ ןעמוק תומשנ עקיטכיל עלא ןוא

 ,סיוא רעייפ םנופ עסייה סָאד םעטָא רעייז טימ ןזַאלב ייז ןוא

 ,ןרעטייל רָאנ ,ןטָארב טינ ןוא ןענערב טינ לָאז רע זא

 ,ןיירא רעייפ ןיא ןדיא ןעגנירּפש ,ןענערב סהרות רפס זא םירָאװ
 ןליק א ךייט א ןיא גָאט ןסייה א ןיא ךאלגניא יו
 ,ןייוו יוװ ,רעייפ סָאד ןעקנירט ערעייז רעדילג יד ןוא
 ,ןליטש אוה ךורב טָאג ךָאנ טײקיטשרַאד יד יוזא ןעוט ייז ןוא

 :ןיילא ענייא טינ יז טנערב ,טנערב הרות רפס א זא

 ,ןייטש ןופ רעּפרעק רעד ,זָארג ןופ ןעלצרַאו יד ןענערב סע

 .ןגערב ענייז ןיא םי רעד טנערב סע ,דרע רעד ןיא ןעמַאז רעד טנערב סע

 .ןגער רעד טנערב סע .ןענערב טכאנ ןוא גָאט ,טניוו רעד טנערב סע

 ,ןית זיב ףלא ןופ רעדנוזאב תוא רעדעי טנערב סע

 ,ףוסדיא רעד טנערב סע ,רעדנואוו רערעסערג א ךָאנ זיא סָאװ ,ןוא

 (! םינמיס יד טסמענראפ סָאװ ,ץראה ַא) טנערב טלעוו רעד ןופ המשנ יד

 .םינּפ סטָאג ןופ טייקליק רעד ןיא סיוא ךיז טמערופ ןוא
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 גרעבנעצלָאטש אבא



 גרעבנעצלַאטש אבא

 חרומ ,טנילג ןיא ,1908 ,.טקָא ןט1 סםעד ורָאבעג -- גרעבנעצלַאטש אבא
 ןיא -- רעריל וקורד וצ ובייחעננא .1923 ןיא עקירעמא ויא ןעמוקעג .עיצילאנ

 .1925 ראי



 םיור ןוא טייצ ןיא

 ? םיור ןיא ןוא טייצ ןיא ךיא ןיב סָאװ
 ,םיוב רעקידנענייוװ ַא
 ,טרעקַאעצ טינ ,דלעפ ַא
 .טרעקַאלפ סָאװ ,ןרָאד ַא
 .ךָארב ריא טריּפשרעד סָאװ ,היח עליופ ַא
 .ךָאי סטָאג ןיא רעטנַאּפשעגניײא ןַא ,סקָא ןַא

 טעטש עסיורג ןיא

 סלָאמקנעד

 ןעײלַא ענרענייטש ןיא ,טעטש עסיורג ןיא

 ײַאמ יוװ רימ ןענירג ,ןימשַאי יו רימ ןעילב

 רעדלעוו יו רימ ןשיור ןריצַאּפש עקיטכַאנרַאפ ףַא

 .ייגש יװ ןדנוא ןופ טיווצ רעד טלַאפ'ס ןוא

 ,ןדנואוו יו ענעגױצעגנָא ןיא טכענ ןיא
 .דלעפ ןפַא םירעוו-ילג יו רימ ןעילג
 ,ןדנוברַאפ רימ ןענעז ןעלצרָאװ עלַא טימ ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ ןלַאװק עטספיט ןוא עטסטייוו יד טימ

 ןרעווקס עקישיור ףַא סלָאמקנעד ענרענייטש

 ,דרעפ עקידנריּפָאלַאג ףַא ןדלעה
 ,ןרעטש רענעביוהעג רעד ןייטש ,קילב סרעגיז םעד זיא רַאטש

 .דרעווש עטקערטשעגסיוא יד טנַאה ןיא טרַאטש טנלע ןוא

 ,ןלעפַאב עקיטולב ןעירשעגסיוא טָאה'ס רעוו

 -- .יירפ ןזָאלעגסױרַא ןפַאלקש טָאה'ס רעוו

 ,ןלעװק ןגיוא יד טכיל ןופ ,קלָאפ סָאד טמָארטש סע

 .ייברַאפ קלָאפ סָאד טייג קיניזטכייל ,קיטליגכיײלג

 ןעגנירּפש לגייפ ,דמַאז ןוא ביוטש טזָאלב טניוװ רעד
 ףענַאטשעג ךיוה רעדנעל רעביא ןענעז סָאװ ,יד ףַא

 ןעגנילק סנּפָארטנגער עטלַאק ,דמַאז ןוא ביוטש טזָאלב טניוו רעד

 ןענַאריט ןוא רעריטרַאמ ןופ ּפעק עצלָאטש ףַא
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 ע י ג ָא ל ָא ט ג א

 .ןרעווקס עקישיור ףַא ןדלעה ענרענייטש

 ןרעטש רענעביוהעג רעד ןייטש ,קילב סרעגיז םעד רַאטש

 ,ןטירעג טָאה רעייפ ןיא ךייא ןופ רעוו

 ןטייק ןיא טדימשעג ןוא רעדנעל ןעמונעגנייא

 ןטילעג טָאה ןטייק ןיא ךייא ןופ רעװ ןוא

 ןטייצ עלַא ןופ טיױנ רעד ךרוד ךייא טקנעווש ןגער רעד

 טניוו-טסברַאה

 ייגש

 ןלַארטש רעטצנעפ עיורג ןוא טלַאק ןטכיול רעטכיזעג

 ןעניורק יד ךייר ןענערב ןעמולב עקיטסברַאה ןופ

 ןלַאז עלעקנוט ןיא טפייפ טניוװ:טסברַאה רעד

 .ןעניולּפ רעביא רעייפ ַא יו ךיז טײרּפש ןוא

 ןלַאטש ןיא טכַאנרַאפ יװ ,לקנוט ,לקנוט זיא'ס

 ,ןכַאװ קיצנַאלג ןגיוא יד טכיל ןבלַאה ןיא רָאנ

 ןלַאפ ןגיוא עניימ ףַא קילגמוא ןַא ןופ סנטָאש

 .ןכַאז עלַא ןדלָאג ןָא טדניצ רעיורט רעד ןעוו

 ןכַאמרַאפ ץעק ןעלקניוו ןיא ,טלַאק ןטכיול רעטכיזעג

 .ןעמיורט ןיא ףיוא ןעיײג ןוא ןגיוא עקידנלַארטש יד

 ןכַאװ סָאװ ,ץעק עז ךיא ןוא טיירש טניוװ-טסברַאה רעד

 ןעמיוק ַא ןופ לגיצ עטצעל יד ףַא ,שַא ךעלגרעב ףַא

 ןיד ןוא קיטכיזכרוד ןענייש רעטכיזעג

 .ןעמונעגכרוד טפַאשביל ַא טימ ןוא

 ןירג קיצײר ןגיוא ,יולב קיאיינש ןגיוא

 ןעמופרַאּפ עלעדייא ןופ חיר ַא טימ ןוא ,םערַאװ ןוא ךייוו טלַאפ יינש

 ןרָאװעגנָא ןוא טַאהעג ביל טָאה'מ סָאװ ,ןעיורפ ןופ יו

 ,קילג יװ קידנטכיול טלַאפ יינש רעטשרע רעד

 ןרָאלרַאפ שינעדנעלב ַא ןיא ןרעוו ןסַאג ןוא

 טילבעצ ךייר ןעייטש ןעײלַא ןיא רעמייב

 טיווצ רענרעבליז --- ןגייווצ יד ףַא ןרעטש טימ

 .ןרַאוטַארט ףַא קיטפוד ןוא ךייוו טלַאפ

 ,קידנבעווש םולח ַא ןיא יװ ,ןעמָארטש ןשטנעמ

 ןרַאנַאפ יד ןענערב רעבליז ןוא טעלָאיפ טימ

= 8244 --- 



 עי גָא לָא ט נַא

 ןבירטרַאפ ךימ לזמ ןיימ טָאה ןענַאד ןופ

 ןגיוא עניימ רַאפ ייגעצ -- לּפענ רעטכידעג

 .ּפָא ךיז קור וד --- םי רעסיורג
 ,ןגיױלפרַאפ רימ רעטניה טרעװ ,טדניווש ,רעדנעל ןוא טעטש

 .ּפָא ךיז לעטש --- טייצ עקידלדניווש

 רעזייוו םעד קירוצ קור ןוא ּפָא ךיז לעטש

 .ירפרעדניא קיטיירפ ַא ףַא ךיז טלַאהרַאפ ןוא

 ,רעזייה יד ףַא ןטסענ יד טכוזעגפיוא ןבָאה ןבלַאוװש

 .ילפ ןיא טנעקרעד םייה ןייז טָאה קישזוב רעד

 ,טניוו ןקידעקעמש ןופ טנקירט עטָאלב יד

 ןסָאגעגסױא ןבָאה ךייטלימ רעד ןוא ךייטלוש רעד

 ,טניר רעסַאװ קיטָאלב סעוויר עלָאמש ךרוד

 .ןסָאשעגפיוא ןעמולב עדנילב ןבָאה ןגעוו ייב

 ,טרעי סרעטלומ ןיא גייט סָאד .ןוז יד טליּפש ןקיל ןיא

 .ךעלגיירט יד ףַא ןצלַאזעגסיוא טגיל שיילפ

 טרעש רענטרעג רעטלַא רעד ,ןעקנופ ןצירּפש דָארפיילש ןופ

 --- .ךעלגייווצ עטיוט יד ּפָא ךעלמייב עקשרעפ ןופ

 -- דמערפ רעד ןופ ןיוש גנַאל ךיז טּפעלש עשזַאל

 ןיש ַא ןופ רעכיילב ,לסקַא ףַא ךיש

 ,דמעה סָאד טזױל ,עסָאפ ןיא סיפ יד טקנעװש רע

 ןייא טלמערד ןוא זָארג ןיא קידנזָאנ ךיז טגייל

 ןטױש רעדלעפ ןעיטש ןגיוא ענייז רַאפ

 ;טישעגּפָא סעשטרָאק יד ךעלרעּפנייװ טימ

 ,ןטױלּפ רעביא ןעגנעה ןימשַאי ןוא זעב

 .טיוצ ךעלגנעטש רע טגָאנ סעיצַאקַא ןופ

 ,ןביירטרַאפ רעמ טינרָאג םיא טעװ ןענַאד ןופ

 .גנַאגרעטנוא ןייק טינ ,רעגנוה ןייק טינ ןוא טכַאלש ןייק טינ

 ןביילב רע טעװ --- ןעיצ ןלעוו לגייפ ןעו = !

 .קנַאב רעד ףַא שילָאּפ ןיא סענילַאמ ןופ ןעמולח ןוא

 ,ןבירטרַאפ ךימ לזמ ןיימ טָאה ןענַאד ןופ
 .טייזרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנַאגעגפיוא ךָאנ זיא'ס רעדייא

 .ןבילקעג רערעדנַא ןַא טָאה ןעגנַאגעגפיוא זיא'ס סָאװ
 .טײרּפשעגסױא רעסַאװ ןפַא רעטיר יד טָאה עברעוו יד
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 גנונָאמרעד

 עי ג ָא לָא ט נ א

 .ןביוט ןופ ןרעטַאלפ ,לגייפ ןופ ילפ

 .ןביוש ענעסָאגרַאפ ןוו

 ,טניוו רעקינייוו ,גנילירפ רעקישיור

 ,טנירגעצ טַאמ סערגַא רעטפיירטשעג

 ןגער רעד טקעמש רעטעלבנסינ טימ

 ,ןגעז ןלירג העובת רעכיוה ןיא

 ןענַאל ענעדלָאג ףַא ןעקנַאלב סעסָאק

 ,ןענָאמרעד ךַאז ןייא ןָא ןכַאז עלַא

 ,ןסָאגרַאפ יט ןטלַאק טימ שיט רעד

 .ןסָאריּפַאּפ ךעלקיטש ןוא שַא ןוא ׁשַא

 ,ןכָארקעגּפָא ןוא טלַא ,ןכַאז ענעפרָאװעגנָא

 ןכָארבעגּפָא זיא ריט רעד ןופ לטנעה סָאד

 ,זיוה קידיײל ַא ךרוד יוװ טניוװ רעד טיצ'ס ןוא

 ,סיוא טציא טעז לטנַאמ סרעלטעב ַא יװ לטנַאמ ןיימ

 ? ָאד ךיא וט סָאװ ? ליד ןטעקַאנ םעד וצ ךימ טדימש סָאװ

 .העש רענעגנַאגרַאפ גנַאל ַא ףַא ןרעווילג סרעזייוו

 רָאי-יײנ ףַא םייהַא

 ,סעצייל יד טזָאלעגכָאנ טָאה יוג רעד

 ,םיור ןכרוד ןסייר ןבייל עדייב

 ,םיוב רעטצעל רעד דלַאװ רעקווינַאדגָאב ןופ

 טדיינש "וװעטלעּפ, רעד --- זדנוא רעטניה ןיוש טייוו זיא

 .טיירב רעד ךרוד זדנוא געוו םעד

 ,רעביא ךיז רימ ןביש לפַאט ַא ףַא יו

 רעביטש עשיאיוג יד ןוא עקשטילּפַאק יד

 / == .טיינשרַאפ ףיט לָאט ַא ןיא ןגיל

 ,טסָארפ ןקידלבעווש ןיא --- ,טייוו טעז גיוא סָאד

 ,סױרַא ןרעבליז ,רעטסיולק םנופ ןלָאּפוק יד ןעמיווש

 ,טסָאּפ רעד ףַא רעטציא ךיז ּפמָאל רעד טדניצ סע

 רעכעד עלַא רעביא ןצרַאטש'ס ןוא
 ,זוה רעזדנוא ןופ סנעמיוק יד
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 עי ג ָא לָא ט ג ַא

 הנבל יד

 ,רעטעלברעפיצ עלַא ןופ טכיול הנבל יד
 ,שרַאמ ןטלַא ןַא טליּפש זױהטָאר ןפַא רעגייז רעד
 ,רעטערב ןשיוצ סערַאּפש ךרוד ,ערעטצניפ ךעלריט ךרוד

 ,רעכעל-לסילש ךרוד ,סנעמיוק ךרוד
 ,רעלדנַאװ-הנבל רעד ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ טכירק
 רעכעד עטסכעה יד זיב ךיז טנעװו יד ףַא טעּפַארד ןוא
 ,למיה ןגעק רעכיילב ַא דמעה ןליוה ןיא טייטש ןוא
 .למירד ןיא בלַאה ןוא קידנכַאװ בלַאה

 ןביש עלָאמש ןופ טכיול הנבל יד
 .ךעלגניי עקידנפָאלש ןופ ץרַאה סָאד סױרַא טיצ ןוא
 ,תוחיר יד ןופ טרוכישרַאפ ,רעדלעוו עכעלרעדנואוו ךרוד
 ,תוחוכ ערעווש טימ ךיז ןעלגנַאר ןוא סיפ ענרעיילב ףַא יז ןעייג
 ןענַאּפש ןוא ןרעסַאװ עליטש ןדיינש ןוא
 ןענַאל עקיאיינש רעביא ,רעצעלּפ עטסיװ רעביא
 ןגָאט ןָא טביוה'ס זיב ,ןופצ ןטייוו םעד וצ
 ןגָאװ רעקידנרעטשנביז רעד טכיול געווכלימ ןפַא

 ןעלגיּפש עטיירב ךרוד טמיווש הנבל יד
 ,לבעמ יד ףַא טשלחרַאפ ּפֶא ךיז טגָאלש ןוא
 ,לבעווש טימ ץעק ןטכיול ןעלקניוו ןופ
 ןגיוא ענעשָאלרַאפ טימ ךעלדיימ ןוא
 .ןגיובעגנָא סרעגעלעג ףַא ןציז
 ןבייל עטקירטשעג יד קינרָאצ ייז ףַא ןקוק'ס ןוא
 ןביש יד ףַא ןעילב רעמיוב עקיטפיג

 טפַאשדנַאל רעמוז

 ,דמַאז ןליק ןפַא ךיא ייג סעװרָאב

 ,טניו רעד טגָארט רעדלעוו-ענסָאס ןופ חיד ַא

 טמַאלפ ּפילוט רעטױר רעד ןעמולב עסייוו ןשיווצ

 ,טניר ּפוריס רעזָאר סעזערעב ןופ ןוא

 ,טדניצ רעמיוב ןציּפש יד ןוז עקידנעייגרַאפ יד

 .ןעילג ןביוש --- יולב טרעוו ןייוו רעדליוו רעד

 ,ןעילב ןטרָאג ןפַא סעבלוב יד

 ,דרעב ענעדייז ןבָאה סעזורוקוק ןוא

 ,טרעקעג ןוז רעד וצ ךעלרעק-הנבל

 ןקעטש ןכיוה ַא םווַא ךיז טלקיוו עילָאסַאפ יד ןוא

 ןקעמש סעיצַאקַא ןוא ןענעקירס ןסַאג ןעו ,ןגער ַא ךָאנ
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 עי ג ָא לָא ט ג א

 געט ענדונ

 ,רעטיוועג ךרוד ,רעייפ ךרוד ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ןעגנַאזעג ערוכיש ךרוד ןוא ןליוק ךרוד
 ,רעטיה עגנערטש ךרוד ,ןצענערג ךרוד
 .ןעגנַאגרַאפ געט ענדונ ןופ ּפמוז ןיא ןיב'כ זיב
 ,ןגעז ןלירג יד ןוא ןצענ ןבעוו ןעניּפש יד --- ,געט ענדונ
 .טָארק ַא יו רעטצניפ ךיז קערש יד טבָארג'ס ןוא
 גער טימ טּפַאזעגנָא ,דלַאװ ןקידרעטעלב ַא ןיא יו
 טָאטש ןופ דָאר ןדנילב ןיא ,טנעוו ןופ םיור ןיא ךיא יײיטש
 ,ןעּפירקס ןעלגיר יד ,זיימ ןעכרָאש'ס --- ,ךרָאה ןוא
 ,טּפעלקעגוצ יו ליד םוצ ןיב ךיא
 ,ןעּפילכ רעטרעוו יד ווירב עטלַא ןופ
 ,טבעלעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא
 .טליהעגנייא סבעװניּפש ןיא יוװ זיא

 דליב קיבױטש ַא יו ,רעמיוב יד ןוא למיה רעד

 ,טסַאפעגנייא רעטצנעפ יד ןופ ןעמַאר ןיא
 טסַאל רעיא רעטנוא ,געט ענדונ
 ,טניה ןרעוו עגושמ ,דרעפ ןלַאפ
 טנַאּפש רעמיצ ןייז ןיא רענייא
 .טניוו ףַא טעב ןוא ,רעייפ ףַא טעב ןוא
 ,לעווש רעד ףַא ןקָארשרעד טייטש רענייא
 .טנַאװ-הסיפת ַא טנַאװ יד ,ליד רעד זיא טנורגּפָא ןַא
 ,םיוב ןקידנענייוו ַא ,דרע לגרעב ַא טעז רענייא ןוא
 ןסָאשעגכרוד יו טרעטַאלפ ןוא
 ,םיור ןקידייל ןיא

 ןעניאור

 .טָאטש ןיא קידרעייפ טילב עװעּפָארק
 .טנערברַאפ ליוק ןעייטש רעדעס
 .טָארד קיכעטש ןוא ןרעװַאשז ןּפמולּפ
 טנעוו יד ךרוד ןכערב ןוא םורק ןסקַאװ רענרעד
 ,טנעמעצ רעקידייל רעד טגנילק זױהטכַאלש ןיא
 .ךיט ןופ גערב םיײב טױט ןגיל שיפ
 ,ןכָאװ ןעיג'ס ןוא טנערב רעמוז רעד

 ןגער ןטלַאק ןקיטסברַאה ןיא

 .ךיײלג קיטנוז וצ זיא קיטיירפ ןוא
 ,ןכָאװךגער עגנַאל ןעמוק'ס
 .טייצ יד טמוק ןבָארג סעבלוב ןופ
 ,טיירב טסקַאװ ןיירכ ןוא טסברַאה רעפיט זיא'ס
 טיירג ןעגנירּפש וצ ץעק עקיריגטולב
 .טניה יד םיאנוש עקיבייא ערעייז ףַא
 ,טניוו רעד טיצ ןריט עטקַאהעגסיױא ךרוד

 ,ןגער ןטלַאק קיטסברַאה ןיא סױרַא ןיב ךיא
 .גערב ןופ סױרַא םי רעד זיא יצ ,ןעז וצ
 ןגעקטנַא טניוװ ןטלַאק םעד זָארג ןסַאנ ךרוד ייג ךיא
 .געט עקידרעמָאי ךרוד ןגער םעד ךיור יו טביירט סָאװ



 ןּפמוז יד םורַא ךיא יג דמַאז ןטכייפ ןיא
 .ָאד ךָאנ זדנַאג עדליוו יד זיא יצ קוק ןוא
 ,ןּפמורשעגניײא טציז םַאטש ןטקייװעצ ַא ףַא
 .ָארק עצרַאװש ַא ןירעפערט עזײיב ַא יװ

 ןעגנילשרַאפ גערב םעד ליוו ןוא ךיוה טפיול םי רעד
 .טערב ךָאנ טערב זױה-ךַאװו םנופ טסיײר טניװ רעד
 ןעגנילק ַא רעה ןוא סעניטסָארט עקידנרערט ךרוד ייג ךיא
 .טעטש ענעקנורטרַאפ ןופ רעקעלג יװ

 שינעקנעב

 ןסעגרַאפ טכייל ןעמ ןעק םולח ןטסנעש םעד

 ןרָאפעגכרוד זיא'מ סָאװ ,רעדנעל ןוא טעטש

 .ןורכז ןופ ןדניוװשרַאפ ,קידלּפענ ןוא ןיד ןרעוו

 רעוא םעד ןיא ןעגנולקעג גנונפָאה טימ לופ ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו

 ,רעיורט טימ לופ ןוא קידנגער ןוא רעווש ןרעוו

 ןסעגעצ שינעקנעב ןופ טרעװ רָאנ ץרַאה סָאד

 .ָאטינ שינעטלעהַאב ןייק זיא ריד רַאפ ,שינעקנעב

 ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא יצ ,ףרָאד ןפרָאװרַאפ ַא ןיא

 העש רעקיטעמוא ןַא ןיא ,גָאט ןקידנגער ַא ןיא וטסמוק

 ,טָארק ַא יו ךיז ץרַאה ןיא ןײרַא טסבָארג ןוא

 -- .בייל ענעגייא סָאד הסיפת ַא ,זױה ענעגייא סָאד טרעוװ גנע

 ,בייוו ןופ ןרערט יד טינ ,דניק ןופ ןעלכיימש עקירעיורט סָאד טינ
 ,טניה עיירטעג ןופ ןליב קידרעמָאי סָאד טינ

 ;טניּפשעגוצ ןטלַאה ךיד ןענעק

 ,טניוו ךָאנ ןוא טרַאג םערוטש ךָאנ ץרַאה סָאד

 םעטָא רעטרַאה ןייד ,טניוו-םערוטש

 ;גערב ןופ גנעל רעד ךרוד ןקורט ןוא טלַאק טזָאלב

 .געיעג דליו ַא ןיא סעילַאװכ ןגָאלש ןצילב יו

 ,ןגיוצרַאפ ךיוה ןלעג ַא טימ טרעוװ טלעוו יד

 ,דמַאז רעקידעכעטש רעד ךױר ַא יו ךיז טביוה סע

 ןגיבעג טייקיטכרָאפ ןיא ןעניורק ערעייז ןטלַאה רעמיוב

 קעװַא טפױל רעװ -- ריט עכעלטניירפ ַא טכַאמרַאפ רעוו

 -- ? דנילב לזמ ןייז ןײגנגעקַא

 ,טניו-םערוטש ךרוד ,טלעק ךרוד ,ץיה ךרוד

 טנַאּפש רעגַאל סאנוש ךרוד ,טעטש-רעגנוה ךרוד

 ,דנַאל ןקידלּפענ ַא ןופ רערעדנַאוװ ַא
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 ןענַאװש

 } י ג ָא לָא ט ג ולא

 ןענַאװש עסייוו ,טפושכרַאפ ךייא טָאה רעוו

 !ןסָאלשרַאפ ךייא ךעלכייט עטיױט ,עליטש ןיא ןוא

 ןענַאוו רעטעלב קיטפוד ןוא זדנעג עדליוו ןעילפ קישור

 ןסָאגעג סקַאװ ןופ יװ טיײז ,ןענַאװש ענדונ ,ָא ,ריא ןוא

 ןביױט םיחולש ךיז ןזָאל ןגער ןקידנדיינש ןיא

 ,למיה םעד ליטש ןוא ךיג ןרעש ןבלַאװש

 ןביוש יד ןיא טּפַאלק בױט יד -- ןרַאפעג ןוא ןעמי

 ,למירד םענרעזעלג ַא ןיא טרעװילגרַאפ יו ,ןעמיווש ןענַאװש ןוא

 רעיירפ טגָאלש ץרַאה סָאד

 ,רעיירפ טגַאלש ץרַאה סָאד ,סייה טרעוװ ּפָאק רעד

 ,ףױלטנַא ,ףױלטנַא ,רָאװ עכעלנייפ

 ,רעייפ ןייד רעטנוא ,ןפנָארב רעקרַאטש

 ,ףיוא לָאמַאכָאנ ןגיוא יד ןטכיול

 ,רעיורג ןזעוװעג ךיא ןיב ביוטש ןופ

 .טנַאה סלעציה ןיא טנוה ַא ןופ ןוא

 ,רעיורט ןפ ט ןופ ּפמוז ַא ןופ יװ

 .דנַאל רעכיז ףַא טײרפַאב ךיא ייטש

 רעדיוו ייג ךיא ןוא ףיוא ילב ךיא ןוא

 .טכענ-רעטניו ענרעבליז ענעי ךרוד

 ,רעדיל ערוכיש ךיז ןגָארט סנטילש ןופ

 .טכערב ןגייווצ יד יינש רענעקורט רעד

 ,ןעילב ןזיור יוװ שירפ ןּפיל יד

 קילב ןטבילרַאפ ןופ טלַארטש ץרַאה סָאד
 ןעילג ןגױא יד לָאמ ןטצעל םוצ
 ,קילג ןעגנַאגרַאפ גנַאל ןופ ןייש ןיא

 ןטײרּפש לגילפ יװ טנעה עיירטעג

 ר עסיז ַא טציא רימ םורַא

 ןטייק יד ךיז ןלַאפעצ ביוטש ןיא

 ,וצ ןכַאז וצ ךימ ןדניב סָאװ
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 עי ג ַא לָא ט ג א

 ןרעה ןרעװ דימ טינ לָאמנייק ןעק ךיא

 ,טניוו ןקיצלַאז ןופ ןזָאלב סָאד ןרעה ןרעוו דימ טינ לָאמנייק ןעק ךיא
 ,ןרעטש ןוא רעסַאװ ןשיוװצ טניוו רעד .גערב םוצ סעילַאװכ ןופ ןגָאלש סָאד
 ,טדניברַאפ טייקטייוו רעד טימ ץרַאה סָאד ,רעדלעוו ןופ ןשיור קיטכַאנרַאפ
 ,רעטיב טזָאלב ,קיצלַאז טזָאלב טניוו רעד .קערש טימ ץרַאה סָאד ןָא טליפ
 ,רעטיוועג ןטייוו ןופ תולוק טגָארט .רעדלעפ ןופ טעייו טײקמַאזנייא
 ןרעדנַאװ ןרעוו דימ טינ לָאמנייק ןעק ךיא -- טעטש ןופ טגָאלש טייקנריולרַאפ

 ,גערב ןקידמַאז ךרוד ,רענייטש עקימיילש ךרוד טרעקַאעצ ןוא ךיױה טפיױל םי רעד .
 ,לגילפ יד ןטײרּפש לגיופ-םי יװ ןקוק ןוא .טעוו ַא ןיא דרעפ יװ ,סעילַאװכ טימ
 .געט עקימרוטש ךרוד ןעילפ וצ עטיירג ןרעה ןרעוו דימ טינ לָאמנייק ןעק ךיא

 ןעיורפ עמערָא

 .ןעיורפ עמערָא ןענעז ןטסניד יוװ

 ,טנַאּפשעגנײיא טעברַא רערעוװש ןיא

 ,םַאזכרָאהעג ןוא קירעיורט ןעייג יז

 .טנַאה רעגנערטש סרעטסיימ ַא רעטנוא יו

 ,קיכָאנק ןרעוװ ייז ,טנעה ענייש יד
 ,טיױר ןרעו רעגניפ עקנַאלש יד
 ,רעסַאװ ןגָארט ןופ ,טערג ןלַארּפ ןופ
 ,טיױרב ןטענק ןופ ,םייל ןטענק ןופ

 ןגיובעגנייא ןרעו סעציילּפ יד
 .קעז ךָאנ קעז ןרעדעפ ןקילפ ןופ
 ןעייטש ןרָאי עקידנעילב יד
 .געט עקידנגער יו ,ןרעסַאװ ענטומ יו

 ,רעטרעוו עקידנענייוו טימ ,ליטש ןדייר יז
 ..יולב ןוא ףַאלש ןּפיל יד ךיז ןריר םיוק
 ןעּפילכ ןעיורפ עכייר ואוו ,טרָא ןקילייה ןפַא רָאנ
 .יורפ עמערָא ןַא ןייא םירבק טסייר

 רעלטעב

 ,רעליימ ןבעגעג ייז טָאה טָאג
 ןטלעש ןענעק סָאװ ןוא ןטעב ןענעק סָאװ
 ףטלעק עפרַאש ןייטשסיוא ןענעק סָאװ ,רעבייל ןוא
 ןטלעש ליפוצ ןופ ןוא ןטעב ליפוצ ןופ
 ןּפמורשעגנייא רעליימ ערעייז ןרעוו
 ,רעדמעה ענעסירעצ ןיא ןוא ןעלטנַאמ עטרַאה ןיא
 ןגעו עקידרעבירג ךרוד ייז ןעיײג
 ,ןגעקַא טניוו םעד ןוא סעטָאלב עפיט ךרוד
 ןּפמולּפ עטרעװַאשזרַאפ טימ ךעלטעטש וצ
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 ע י ג ָא לָא ט נ א

 ןגיוא עדלימ ןבָאה סָאװ ,יד

 ,ןענַאק ןופ ךָאי םעד ןיא ךיז ןייא ןענַאּפש
 ,רעטכיזעג עקידנַארב ןוא סיפ עפַאלש ןבָאה סָאװ ,יד ןוא
 ןענַארק יד ייב שילָאּפ ןיא סיוא ןעײג
 ןרעדנַאװ וצ טסול ַא טימ ןוא ןענעבנג וצ טסול ַא טימ ,יד ןוא
 ,רעטיוועג ןיא ךעלטיר יוװ קיגיױב ןוא קירעיורט
 .רעטיג סנויבא ךלמ ןיא ,טנגעג ברעמ רעד ןיא ןעיצ

 טװאורּפעג ייז טָאה טָאג סָאװ יד

 רעצ רעפיט ַא ןגױא ערעייז ןיא ,טװאורּפעג ייז טָאה טָאג סָאװ יד

 ןכַאז עלַא רַאפ תונמחר ַא ןוא ןלָאצַאב טזומעג טולב טימ ןבָאה

 לױמ םנופ ןעלקניו יד טימ ןעלכיימש יז ,ךיילב ןוא קיטכיזכרוד ןענעז יז

 ןכַאל טינ ךיוה לָאמניק ןענעק ןוא ןלָאטיּפש ןופ עטזָאלעגסױרַא יו

 םי

 ןפיש עקידנעשזדנָאלב --- רעסַאװ ןוא טניוו
 .ןעילפ לגייפ עדליוו ןופ טלַאטשעג ןיא סערַאמכ
 ןףפיט ענירג יד טיצ הנבל יד
 .ןעילג ןרעטש עכעלרעדנואוו ןעלזדניא רעביא
 ,ןדנובעגוצ רעלדָא ןַא ןופ לגילפ יד וצ ,דַאבניז
 ןעגנַאלש ןופ לָאט םנופ ךיז ףױרַא טזָאל
 ןדנואוושרַאפ גרַאב ןקידנענערב ַא ןיא טרעוו
 ןעמי רעביא ןקלָאװ רעקידרעייפ ַא יװ ,ךיז טגָארט ןוא

 ןעגנַאלרעד טכייל למיה םעד ןעק רעסַאװ סָאד --- רעסַאװ ןוא טכַאנ

 .ןגעז יװ ןייצ טימ שיפ ,שיפ עקידנעילפ
 -- :ןעמַאלפ ןיא טייטש למיה רעד --- טקניז הנבל יד
 ,ןגערב עלעקנוט ענעי דנַאלנכירג ןופ עז ךיא

 .ןעגנילשרַאפ סָאװ ,ןעמוהת ןוא ,ןזלעפ סַאטרַאּפס ןוא

 .ןעגניז ןענעריס יד יװ רעה ךיא

 ,רעסַאנ ַא דרָאב ַא טימ ןוא ּפָאק ןעיורג ַא טימ יװ --- עז ןוא

 .רעסַאװ ןיא טסורב רעד זיב ןוטּפענ טייטש

 רע טמענרַאפ ןייוועג ךעלרעמָאי ַא סַאעסידָא ןקידנעשזדנָאלב ןופ

 רע טמעק סעילַאװכ עטכָאקעצ יד לּפָאג ןגנַאל קיציּפשיײרד ןייז טימ

 .טניה יו סיפ יד וצ ייז טגייל ןוא ןַאּפש ןכיילג ןיא ןייג ייז טכַאמ ןוא

 ,טניוו ןיא ןרעטַאלפ ןעלגעז ,זָאר ןוא יולב ןוא ןירג ןרעוװ ייז

 ךיוה רעד ןיא ךיז טָאטש ַא טביוה סע -- טייוו רעד ןיא ןעיולב ךעלגרעב

 .ךיור ןזָאר ,םעניד ןיא טליהעגנייא
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 ךַאברעיוא

 טי יא א א א ר א ראה ריפנירַא

 םירפא

 תה יד יד יד ז= == -= סעצײלּפ עשירעיוּפ

 שא יי הא ר א ברָאק ַא ןסביוא

 = יי א א א ראו א דייר-רעטעלב |

 = יי א א א א ראא אמר ראה סעיינ

 יי א ר ר אה ראה טוט ןופ לוטש םוצ

 טא יי יי יי יא יא א ירעַאב רעד ףַא

 -- -- -- -= קירב ןרעטנוא םענופ דניק

 א א יי יא יא יא יי ןהעש עקנַארק

 טירטס דרַאשטרָא

 = יי א א ראג א ר טא ראמ ודוד א

 יי א א א ראא א א עװַאּפ ענעדליג

 == 4 = יה == = רעבָאטקָא ןיא טניװ

 6 א ר א ר ףָאלש רעד זיא ףלָאװ ַא

 2 א ראא ר ראה א ר טלַאפ ץכעלָאש

 = א א ראא ראא א ףוס ןזיב ןייג וצ

 וי יי א ר א ןגיוא עיולב יד טימ רימ

 ןדלָארט עטרעביושעצ

 = יי א א ר א ראמ .ןענערב רעדלעפ

 2 א רו א א ר גרובשערּפ רעטניה

 יי יא א א א ר ראמ זיוה ןמוטש ןיא

 הי יי א א ראה א ראה ןױלָארעה עדנילב

 0 א א ר א ראה ןַאלק רעקידרבדמ א

 יי ר א א ר א אה א ראה לאעמשי

 = א יא טא ר א א ראה ינַא הדומ

 = ירא הא ר א א ראה רוצנ יהלא

 טא יי יי יא ר נא א ר ךל ןתיו

 ןבואר דנַאלזייא

 טי יי יי ר א א א א ןבעל-ליטש

 -- ןגיא טנזױט ןוא ּפעק טרעדנוה רעביא

 א יי יי יא יא א כא עא א טנעה

 טי יי יי יי א א א נא א טסברַאה

 טא. יי יי ר יא רנוא ראג הא ראה ןגייווש

 טי יי יי יי נא טא וארא א קילגמוא

 טי יי יי יא א ר למעק א יװ קידלודעג

 -- ז- -= -- דיל ַא טנעײל ױדנַאל ָאשיז

 -- -- -=- ןוולב עסיײװ ןיא ךעלגניי ריפ

 א יי יי יא א יא ראש סקעלפער טכַאנ

 -- -- -- -- העש רענעפָאלשרַאפ ַא ןיא

 טי יי א ר ראה קרַאּפ סָאלָאקינ .טס

 טא יי יי יא נא א נא א סנקלָאװ

 טא יי יי יי יא א א א גָאט עלַא ןופ

 א יי יי יא ר יא ראש ךָאנ ןעד זיא סָאװ

 2 יי יי ר ראא טלַא עדייב ןענעז רימ

 טא יי יי יא א א ראא א װָאנרַאט

 ,מ ןיסַאב

 א יי יי יא יבא א ראה העש עטוג יד

 טי ירא א ראה עא ר א רו ראה לּפענ

 טא יי יי א א א א לָאשגָאװ יד

 -- -- רוד ןוא טולב ןייד ןופ לגיּפש ןיא

 תהי יי היד היד יד חס  ןעניגַאב ןקיבײא םוצ

 טי יי א ר א הא ר גרעב-ןזלעפ

 א א יי יי יי יי יי א עביל

 2 יי יי א נא א א ןטרָאג רעזדנוא

 תה יח חח ד= = -=- -- ףָאש עדימ יד

 טי. יי יי יי א א ר א רעניימ לגניי

 טי יי יי ירא א א גרַאב ןכיוה ןפא

 טי יי יא ראה טרעּפמעל רעצראװש רעד

 טא יי יי א א א א א לא טעבעג

 = יי יא ראה בוט םש לעב לארשי בר

 טי יי יי א ר א ר ראה גנורעטייל

 טי יי רו א נא רעמ ךיא ףרַאד יצ

 2 יי יי יי נא יא א א טא א הריש

 טא יי יי א יא א א טא א ראה ייז

 -- -- -- ןענײװ ענייד רעדניק יד רעה ךיא

 טא יב יי יא נא א א ראג א עצדרעס

 טי יי יי יא יא א ר א ירדנ לכ

 טי יי יא יא א א א ישפנ יכרב

 טא יי יא א ר א טא שינעטנעקרעד

 -- -- םלוע לש ונובר םוצ תוחילש ןיא

 יי .ב יקצָאטסָאלַאיב
 -- -- ןעמַאטש ענעגײא יד ןופ דיל סָאד

 -- -- -- -- סעקסַאמ יד ןופ ץנַאט רעד

 "גייװש עיצנַאב

 2 יי יי יי ר א א א ראא ראה ענליוו

 -- -- -= טיוטס ירעשט ףַא זיוה סָאד

 תה = ז= ך- ז= += == טירטס װָאלדול

 -- -- -- רעװיר טסיא םייב ןעיורפ יירד

 טא יי יי יבא א א ראא רא רעגנוה

 טא יי יי א ר א געט עקיאורמוא

 = יי א ראה טָאטש יד טרעװ רעליטש

 2 יי יי יי ר יא א ראג ראה רערעדנַאװ

 -- -- -= -- ןינעסעי יעגרעס וצ דיל ַא

 טא א יי יי יי ר יא נא א אפ יינש

 2 יי יי א ראה יירפ טייטש דלַאװ רעד

 יי יי יא א טא א גרַאב רעד

 טו א יא לא אטא אה



 = שיש א קא ייי/ החח ךיח ךיז די לַאטש יד
 -+- -- והא ףרָאד םעד ןופ השעמ יד
 יא א יא יא יא ירא ראיה ןַאסוה ובא

 .א רעגרעב

 טי יי יא יבא לָאּפָארקַא ןופ טכיל ןיא
 ןאד יװ טנייה

 -- -- געט ערעזדנוא ןופ םערוט-לבב ןיא
 ךייר יד ןופ ןטימ ןיא
 קרָאי וינ ןופ ןסַאג

 = יז חח ךח -= -- רעגעי רעד ןיב ךיא
 לַארָאטסַאּפ

 ןרָאי
 וי א ראו א א יא יא טסברַאה ןיא
 טכענ עקידלָאג

 2 א א א יא יאֿמ ןופ גָאט ןטשרע ןיא

 2 א א טא ראג יא א נו א ווירב ַא ןופ
 2 נא נא ר א טא ראי זדנוא רעביא

 2 א א כא ר ראנג יא יא יא געװ ןיימ ףַא
 יט טנװָא םייב

 טעוליס

 א א ראג ר נא רע אי יא יה לירג רעד

 2 כא א ר טא א ראו םי םוצ רעטצנעפ

 2 א א ר ר א רעמוז רענאידניא
 וי א א ר א ראה א א יא יא שינרַאװ

 א א א א א נא ראג נא א רַאּפאגניס

 2 א טא א ר א נא א םי ןופ ןגערב
 רעטצנעפ ןיימ רַאפ

 געװ רעזדנוא ףא

 2 ר רע ר א ראו ר ובא גירק ןיא געט

 2 א א א א א ראא געט ערעזדנוא ןופ
 ןולקשַא
 א א א א רגא ר מאא א א ראה ןיילַא

 2 א א יא א םיוב עיצאקא ןא רעטנוא

 == -= -- -+- -- ןטרָאג ןשימיור ןיא
 טכיל ןרעטש ןיא

 2 א טא א א א א וי יא געװ רעד
 2 ר א א א ר עא א ראה ןסערּפיצ

 א רע א א ר ראה סויצופנָאק קידנענעייל

 2 א ראג ר א רע ר א לָאטיּפש ןופ

 2 א ראט רו א רע א יא לָאמַא יװ טנייה

 א קא או "קא יו "סאו

 2566566 הא == טטטטטא טי =

 0 טאש טאש קאמיטע אהא

 עי ר רע או קואווייט ויי יא

 0640 6 שא = םאטשואא == טיקטקסיפ === סט

 בקעי ןײטשטַאלג
 טונַאק

 עמַאזעס

 ןקערשרעבליז
 רעמוזרַאפ

 ךיור ןיא

 2 טא רע ר א רע ראי שריה רעטיור א
 טיורבטנװָא

 רעדילטכאנ

 2 א הא הא א א נא הא ר קנעדכָאנ

 טגערפ יורפ יד
 == == = -- ףצלעמעז א ןוא עלעגני ַא

 0 א א א א אה ראו ראאא ראטע א ןיילֵא

 סעדייז עיירטעג

 ןענױלּפ יד ףַא
 == == == = -- למיה רעקיטכאנרַאפ

 יא ר יא א א טייקליטש'קיטימ ךָאנ
 סנגייא

 -- ליטַאּפַא
 טניירפ ערעייט

 רענעגעוו

 עינאּפש עליטש

 ָאנידַאל גניז

 - -- רעדיינש םעד טגניז דילסקלָאפ סָאד
 ןאמעזייר רעד

 רמש

 ןייגרַאפ

 2 א רע ר ראש םעלעכ ןופ שקָאל לסָאי

 .,י וו טעסט ..-.|-.טאואו = טסטהאפ -----=-= הותואפ === טטשטישוה === טעטשטשא

 0650 6255566/=== טעטש === טמא === עטשטאשפ === טעטאקטהפ == חשש

 עא עא עא התעמעואה "אאאאו יי יאאאייייאא אאאא

 0 טא וע אוו יי קאאוויוייאאאאא יאאהה

 6 26 6 =( 6 טא = 02 0 6

 קאט יאשע "האוואי יהא יי אפי יא

 רע מא קאווע או יי ראי יא

 .55655 איי --=-.םנאיאשיפ || םםוהוטפ = הוישושיה === טיקתהלהשא === העטעישטשה

 א א א "אוו יא ינאי יא ירא ראג

 ערי... 2655 ----.םינייא ---|-.סאיוונאפ = טסאהמאופ :------ טושקיויייו----- היטתייופ |------טיוייזופ = טיקלשיפ

 ילתפנ סָארג
 4 == == == -- -= ךעלרעדנואוו
 עיווקילער

 לגניי סָאד

 -- -- - -- רעטכיד םעד ןופ ןבעל סָאד
 טייהנעגנאגראפ

 א א ר א א רע א רו ןטנװָא-קיטנוז

 גָאט-רעמוז רערעװש א
 רעטניװ ברע

 רעטייר רעד

 ןבעל רעזדנוא
 גָאט אזא

 רעטײרעּפַא רעד
 לרוג ןיימ

 טעטשלטעטש ערעזדנוא

 2 עא א ר הא א ר עא ר טײקצנַאג
 דיגמ רעד

 -- -- -- -- ײמָאלַאק ןיא עטנעָאנ עניימ

 2 ראג ראג א טא ר = ןגערגנילירפ ךָאנ
 ץלָאגעלַאב רעד
 טײקמערָא יד

 ---ןלעזעג-רעדיינש עכעליירפ יד ןופ דיל סָאד
 רעמזעלק לסָאי

 -- רַאדנערַא םעד טעװעטַאר רעמזעלק לסָאי

 ,256:5554/----.םאייייייז ---.;-טאטאו == אטמעשטאפ === טוט === התוססתה == טטטסאאמ === טטשטש

 ,650554 אס... .;שיואויו.;.;-היתותשיוופ -------- לויה = טשיייופ === טטטישיפ

 2 עא אפשר יא יא ראה

 1 א עא יי "או יא ראו ראו והא

 .מ .ֹא ןָאליד

 א א א רע ראה א ראה לזמ סעמעװ ףא

 רעצנַאג רעד ןופ טײקטרַאה יד ריּפש ךיא
 טלעװ

 דלעפ ןיא

 -. -- -- -- טּפַאלקעג לפייט רעד טָאה'ס
 .2 == -- =- טכַאנ רעמ ,טיקליטש רעמ
 2 א א הא א ראה .-- -- - += טױט

 טלעװ רעד ייב ,ןשטנעמ ייב ,טָאג ייב גערפ
 2 עא הא הא א רו טציא ךָאנ טָאה ךימ

 22 == -- -- רעטקיזײלַאב ַא ןיב ךיא

 ט2 עמ א א ראש ךייא ןופ רעטייװ ןיב ךיא

 = = יי יי == ==+ 26 = ==

 : ,-+ יי = = = = =
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 טרָאװ רעזדנוא 2 -  ,, ,,,- "יג  ,,)נר+-|- --... ,,-;, װ/ ,,
 -- -- -- ןרעּפלַאה .ל .מ ןופ טױט ןפַא
 -- ןעמָאנ ןייד ךיא קיליײה שידק ןיימ טימ

 תהי היה היי היי יח ייד יד רעטלע ןרעװ רימ

 -- -- -- -- ןבעל ןופ ךָאי ןרעװש ןיא

 == ח= -= += טלעװ רעד ןופ תמא םוצ

 -- -- טגײה ןופ טינ זיא דיל רעזדנוא

 -- -- -- רעיוט םעד רעבירַא יירש

 יי יי ר יא א רעטצנעפ ענייד ייב

 וד רעכעלרעדנואוו ,ָא

 סייװ ךיא
 ןטענָאס

 יי יא א ר א א עא ר ראא סָאװרַאפ

 ,ל .מ ןרעּפלַאה
 = יי א א ראה טרעשַאב זדנוא זיא ױזַא

 ָאד ןגעװ עלַא ףַא
 וי א א א ר א "ּפעטס רָאי שטַאװ;

 טי ר רטנא ןטאא רנא א טא א א קרָאי וינ

 יי א א א א ר ראה רעקוּפנסַאג רעד

 היה יד  חיז יד היה יח יד יד חד ןבעל ןייד
 טי א רטסא ראט נפ א טא טייקידנעיירש ןיימ

 --רעטסוש ןטימ גינעק םעד ןופ עדַאלַאב יד
 = יי א יא ר א א טלעװ רעד ןיא

 יי א א יא ףלָאװ ַא ןופ ורמוא ןיימ

 = יי יא טא א טניפיצרעמ לגיופ רעד

 2 א א עא ר ראה טסיירט ןופ דיל סָאד

 טי אה עא טמא אנא א ראטע מא א יכדיכ

 2 א א ר א רע ר א א גנַאגפיואנוז

 יי יי א יי טא א טא יא ןגיוא ענייד
 יי א יא א א יורפ עקילייה יד ןוא

 טי א א א א א א א נא א טנוװָא

 וד רעקיוה
 א א א ר א ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד

 2 יא א ר ר עא ראו ראא א גנוטכיד
 יי א א ר ראא עא טא ראו א ירדנ לכ

 2 א א רע א ור ןוא ןוז ,למיה ,גרַאב
 א א א א א ר א טעג טנעמונָאמ

 -- -- -- -- ?טכַאג א? עמעָאּפ רעד ןופ

 א 1 יי 262, ,...

 עא א ר א ר ראס שינעטסיװ רעד טיול

 םייה ןיימ ,װָאשטָאלז

 -- -- ןגָאלש רעגיײז םעד ףלעװצ ךיא רעה
 טי א א רע א א ךעלעדיי עטיור יד וצ

 .ז רעּפנייוװ

 2 טא ראא א ר א עא נא ןעמעלַאכָאנ

 2 א ר א א ראה רָאי עטוג ידלַא וצ
 א א ר ר א ר ראה א ר רא ור

 2 א א א טאג טאג ווא יא נא ףרָאד א

 -- -- -- -- לָאש רעד טימ סעילּפָאטרַאק

 -- -- -- -- טײקיטכיל ןופ ץענ ַא ןיא

 2 א א הא ר רעוא ר א ץילָאּפָארטעמ

 יי א הא א א א א רוא א א ןרָאצ

 טי א א א ראה ר רע סנטכענ ערעזדנוא

 א א א ר ראה רעמיורט ַא לכעטסַאּפ א

 הי א א א א א א א ראה רעדנואוו

 א א א א ראה  היול סעשָאוהי ךָאנ

 5 א א יא ר ר או א .-=- לעטרָאמיא

 א א כא א ר עא א רואה ץלַא טינ

 שָאוהי
 טי א ר א א א אפ רעױּפ ןטלַא םוצ

 א א א טא א א ראה .טקעלּפטנַא

 טריָאװלואוו

 א א ר א ר קא ראג רו ראו ןגיוא

 2 ר א ר א ראה == -- -- -- ריּפמַאװ

 יי א אט א ר ר א א ופ עס גנַאי

 הב ר ראה א ראא הא ראה ןַאטײש-שע רחאב

 = יא ר א אמר ראג ר ראה עבָאב יד

 -- == ז- -- טוָאװעג רָאנ ,ןפָאלשעג טינ

 רעמיוב ןשיװצ

 הי א ר ר רו א א א טכַאנ רעמוז

 ןעלצרָאװ ,ןזָארג

 -- -= -= ןייא ןפָאלשש רעטעלב ןוא םיוב

 יי א א יא ראו א נא טא א טניוו

 טכיל לקנוט ןיא
 טא א א רע ראג א א ר ןוז-רעמוז

 2 א ראא ר מא א א א א אפ ןושח

 2 א ראה א הא הא ר א ראה יינשיגנוי

 2 א א א ר א א רע ר ןייז וצ

 א א ראה א א געט עקיטכיל ענרעדליג
 2 א א רעוא ראש ןרעטש ןוא ןזָארג ןשיװצ

 -- -- געװ ןיימ ןיא תורוד עלַא רעביא
 סנטָאש
 2 א ראט רע א נא א נא א גיוא ןַא

 טייקידנעעז
 == == -- -- -- -- ןעגנַאלש ןוא ןביוט

 -- -- -- -- ןגער א טּפַאלק ןביוש יד ףַא

 2 א א א א א עא טא ר ראה ראה רעװ

 - - .-.,{ - ילי 6000 0 2 י  ...נ2 2.7 -

 ת-5/ 6420 0564 םוטא-א = נא == איטאטיטײי

 === הת= = == == == -= -- רצקיטכיל וד

 2 א א ר ר א ר א טכיל ןעמָאז ַא

 2 א ר ר ר אפ טקנַאצ סָאװ טכיל א

 6 א ר א ראאא אאא טא נא עא א ןיײזלַא

 0 א ר ר א א ןרעיוט ןביז רעטניה

 2 א א א א ר ר ןליונק עצרַאװש

 6 א הא ר ר א נא רנוא רנוא קירב יד
 == תש  יש= = == == =+- לבריװלדנַאװ

 טייהנסיוועג

 םילהת
 2 א ראג א ראט ראג וא טנענעג טכַאנ יד

 ןקערש
 -- - -- ןעגנַאגעצ ןײז ןלעװ עלַא ןעװ
 2 א ר טא א א אש םלוע-תיב א ףַא

 ךיל ןופ ףוס רעד

 ביי =----- , = ם+ יי

 יא = יא 26 2, ., יי

 רו!רןיד == !!!|| -|=-=//)+=,,  ;,,/,-/,  - 00 254
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 ָאשיז ױדנַאל

 יי יי יי יי נא נא טא רעטרעװ ןענַארַאפ

 -= == -= -= עלעגיצ ןסיײװ ןופ דיל סָאד

 א א א ר א רואה לאו רואה קירעיורט

 -- -- ןייש רעליטש א ואװ ךיז טקעװ סע

 == --  = -= ! עטקיטניװַאב טכענ א

 == -= -= -- ןפיש עלַא יד טריפ רעװ

 -= -= -= -- גיװ ,ךימ גיוו ,ךימ גיװ ,ָא

 -- -- טנגעג עטזָארגרַאפ-לעה עטיירב יד

 ןגרָאמ ילוי ןיא

 6 א א א א א טלַאק טינ זיא סע

 -- -- -=- טניה יד ןסיורד ןיא ןליב סע

 6 יא א א א רע טנוה ןיימ ןוא ךיא

 א א א א ראו ר א א טלַאק זיאי'ס

 תהי היה חוש חצי טחח = היית = ששת = שיחת רעדילג
 א א א יא א ר ראה טנעמַאטסעט ןיימ

 2 ראג א ר א וארא וא א סנירעגענ

 = יו יא נא ראא רעיורט ליפיו טימ

 -- -- -= טוה ןסיורג ַא ןיא עמַאד ַא וצ

 -- -- טיוה עקיטכיזכרוד עטרַאצ ןייד
 א א א ר ר ראה םיור ןיא סופ רעד

 -- -- -= == ׁשיִט םייב קידנריטוקסיד ןוא

 -= == -= -- תונבל עבלַאה יװ ךעלדיימ

 = == =-  -= += םיװַאטַאב ןיזיקרַאמ

 6 א א א א ר א א רעלעק ןיא

 22 א ראט א ראו ראה למיה ןוא דרע ואוו

 2 א ר רע א ראה ךייא רַאפ לַאפ ךיא

 המשנ ןיימ זיא קירעיורט
 טי יי ר א א דנאלזיא .ר רעביל ןיימ
 יי יי יא א יא יא יא קירוצ ייג ךיא

 -- -- בוט םש לעב רעקילייה רעד זיא
 6 א ראה א ר ר ןציבר רעװָאקירטס יד

 -- -- ןבעל שידי בורח רעזדנוא רַאפ

 6 א ר ר ר עא א טא רעוא ןמיה ַא

 -- == -= -- ךיל ןופ ןַאמ רעד ןיב ךיא

 -- רעמיוב קינײװ טימ קרַאּפ רעניילק א
 6 א א א ר ר א א א גנוטכיד

 ץביל

 6 א א רע ר רעדיל עץניימ ןענעז סע

 .ב ןיּפַאל

 יי יי א ר יא טרָאװ ןופ עימעכלַא יד

 -- -- דרע עמַאמ יד סנעמעלַא זיא'ס

 הי" היי היה היד תחח חוה יח יז חח םש רעד
 ביוטש

 הדירמ יד

 = יי וי עו נא נא נא א יא טנװָא

 טי יי א ראי ירא ירא רענייטש

 טי יי יי יא נא יא יבא ירא רעיוט רעד

 = יי יא יא יא ןכַאז ןופ ץענערג ןפַא
 0 א רטעא אתא רעש הוא א עא עא ןנעוא נא רע

 טי יי ר יא יא יא יי יא גנומעשראפ
 2 א ר א א ראאא ראו ר ינק יד ףַא

 עצַארּפ

 6 0656 טא = ם4 = טטטטטא = טוט האפ = םעאפיהממ = השנההאס = נט

 א קו  קעאטפאהא אהה "קאווע קעפ  /גתעעעו  סאההאאועה

 ט לא ה ניי א

 טנעה

 א א ר ווא יא טא וו יבא רעצנַאּפ א
 6 א נא א א ראג א נא "וה רעדורב
 טדנַארבמער

 ןטעָאּפ עשידיי
 25 ש-= == ש= יח -+ == םערוטיטכייל יװ
 א א א א טא נא ר א נא "אי גרָאז
 םי רערעטצניפ

 8 == - -- טכַאנ רעקיאיינש א ןיא
 6 א א יו נא יא לטיר םנופ עדַאלַאב
 זױה טמַאזנייאראפ א
 0 טא אנא ראאא נא עא א ראו לאו רעייפ

 0 א א רו א ואינו לגיּפש רעד

 יי א נא ר א א א גורק רעלופ רעד
 ןכייצ רעד

 רפס רעד

 += יי טא = = יי = =

== ,--+ = = = 

 ,2665040 656540 = 4:2554 עא == יא = 2260 2600 =

 ןבואר גיוודול
 טערטרָאּפָאטױא

 יי א נא ר א א קא יא ראה ַאטסעיס
 טסײר רעװ

 "ערדַאמ .ַארעיס,

 יי א א יא א יי א דניז עניימ

 יא א א א יא טכַארטעג בָאה ךיא

 טי יא א יא עא נא יא יה לקניוו םנופ
 6 טא רעוא רואה רעוא א מא טייקמאזנייא

 ץטיוט יד

 יא א ר א ןבעל ןיימ ןופ דלַאװ ןיא

 יי יי א ר א יא ירא ןויּפש ענרעבליז

 2 א א א א יא יא יא טכַאנ עטוג

 יי יא א יא דרע רעטיור ןופ טירט

 יי א א ראג א א ןרעװ טינ טציא
 ןטעלָאירט

 רעדמערפ גניז

 יי א יי רבא ךמַאז ןופ דנַאל םעד ןיא
 2 ר נא א א ראה יאויל רעטלַא רעד

 == -- -- גניל גנַאפ ןוא ,ײזָאשוד ,ךיא

 היי שה זש היד שח חד ןַאלעלקעמ יזיעד
 2 ר א א רע נא "א רעגענ ַא וצ
 ןוויטַאמ רענַאידניא

 יז הוד יח יד דד י- ןגער א ךָאנ טעבעג
 "םויזַאּפמיס,

 א יא א נא א יב ןעמָאנ ןיימ לָאז

 2555 ביי ===. יי66ייטש= = 26 1000 1 -. לי.

 2656 הא == טא == יקקא = א58 = םטטססא = עי טו -א

 .א יקצול
 יי א א ר עא א נא יא א שטנעמ ַא

 ת-= החח יח יח היה יז = ןעלקניװ יד ןיא
 טייצרעטיצ

 יי יא א יא נא יא ךיז טגניז עס ןעװ
 רימ ןיא גנאזעג סיורג

 רלעפ ןיא טכַאניײב

 יי יא א וו א יא נא הא יא ןרעסַאװ
 טכַאנרַאּפ
 0 א ראו ר טא מא ראוא טא ןיילַא ךיז טימ

 יי יא יא א א עא יא יא יה תויח
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 טבע יי יי יא רעדלעפ יד ףַא
 טי יי יי יא נא רע ראה יבר ַא ןיב ךיא

 ןטונימ עקיטכיל
 == -= -= -= ? ױװַא ךיא ןיב סָאװרַאפ

 טי יי יא יא ר יא עלעטעטש א
 יי יי יי ירא א אנא א רעזייה יירד

 הרות טגָאז ןיוה סניבר םעד

 "ףקות הנתנו,

 טדער טלעװ

 לָאמַאטימ
 -- -= -= -= ןויכרַא ןופ טלעװ רעד ןיא

 יו יד היא יח יד יה יה יד זח ? ץקַאט
 טא א יי יי א יא א נא א תיב-ףלַא

 תד תהיה חד תד היז יז יד חד ץלַאװ ַא

 0 00 - ||( =( = 60 22 ט ,,- -,, .,,,..-

 טא 12 יי(; 0 יט, ,,

 ..-.  2220.  ,. / ,2 2וי. 12 0

 ,ה קיווייל

 = יי יי יי = רעריביס ןגעװ יד ףַא

 יי יא ירא ןרעב ןוא ףלעװ ןרעטש

 רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 רעדיל עקידנגייװש

 רעגערט
 = יי א א א נא א טעברא רעד ךָאנ

 סעשרעגענ

 הנבל עסייוו
 -- -= -= דערפלַא רזממ ןגעװ דיל סָאד

 לבה ןוא ןיק
 יי יי א יא נא א אה גרַאב ןכיוה ןפַא

 = יי יא ר א א לואש ךעטסַאּפ רעד

 הכרב ןייד
 טי יי יי א א א טא א א טנװָא

 גנילירפ בױהנָא

 עדאלאב םי

 ןטעָאּפ עשידיי

 רעיוט ךיז ןפע
 = יי יי יא א אא א אאא למערד ןיא

 טָאג ,ףלָאװ ,ךָאמ

 קילג אזַא
 = יא יא יי א רעטרַאגעג שטנעמ

 לגניי -- טָאג

 ריד וצ םינּפ ןטימ
 = יי יא א א א יואר טינ ץלַא ךָאנ

 -- -- אנָאזיִא רבדמ ןיא טכאנ עסייוו

 2 א ר ר א ראה טייקיבייא ןופ ןגיוא

 -- םוירָאטַאנַאס רעװנעד ןופ עדאלאב יד

 טי יי יי א נא א טא רעוא ראה בוט יכ

 -,,  א... 212 256 0064

 יא |,/, |,  |)/,|,;ת 220,100 ..;; 2,
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 א  ,-?/*/*/ר יו( = 10,126 2207 -

8 00,022 12} 6... .,..-. 

 6 יא = 06 20 00( .----

 6, נא | 02 20,109.( =, ,,....

 יא 1 1{ 2220 10 2.

 , 0 000,112א{1{1(  1

 ןַאװַארַאק ןיימ
 םירוכב
 א א א א רו וארא ןטכַאנרַאפ יד ןיא

 -- -- -- -- ריצַאּפש ןפא טכַאנ וצ תבש

 0 א א ר ראס רעטניװ ןופ עדַאלַאב יד

 -- -- -- סנירעטינש יד ןופ דיל סָאד
 6 א ר ר ראג א רע ןיולק סנואג ןיא

 ט ל ָא ה נ י א

 ינַאמ

 2 יי יי יי א א נא נא שינעקירט

 טא יי א יא נא דלַאװ ןיא תולוק

 2 יי יי יא ר א א רעפלעהאב רעד

 יי יא ר א יא גראב ןפא עקזייה יד
 -- -= -- םערוטש ןופ עטקינײּפעגסיױא
 יי עא א טא ר עא טא טא טא שידיי

 א יי יי א א א א יא הלפת ַא

 ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענעק וצ קילג סָאד
 6 א טא וארא א ווא טמא ראמ קילג

 תהי יד חז יד יח חד = ןעמוק יז ןלָאז
 = יי ר א א ראש יזיסַא ןופ קסיצנַארפ

 לָאט ןוא גראב
 יי יי יא יא אנא יא טא א נא דלומ רעד

 == == == -- גָאט רעסייה רעד טקלעװ
 == יי א יא טא א ראה גנוטרַאװרעד ןיא

 = יי א יא א א מא ראה ייװבָאס ןיא

 -- -= גרַאב רעד טנװָא ןיא טנטָאש סע

 בוט-:םוי יאצומ

 טרַאװ ךיא
 = יי יי יא נא א א טא א גוצ רעד
 -= == -= -- רעטיצ ןוא קוצ ןופ טכאנ

 שת אה י-ה -= += סעשיטסינישזַאמיא

 = יי יא א א א א רבדמ רעד ןיא

 -- -- -= תיט דוי ףוק לטיּפאק רעד
 טי יי א א א טא כא ראש רעגניז רעד

 עניימ ענרעטמַאל ןייש

 = 0 200 110,218 2, יי, ..;{( 2.

 560 א == 226 טא 222 ==

6 = 64 220 =, || = 

 .א סעלעיעל
 טי עטא  רעא א עא ראו אטא ראה עמַאמ ןיימ

 ןטעלָאירט
 = יי יי ר יא ךובגָאט סדניל סויבַאפ
 םי ןפא די א

 עדאלאב עשינַאּפש
 -- -- רעטײלגַאב ןקידנעטש ןופ לענַאליװ

 סנטָאש

 דניל סויבַאפ

 ןעלמרימ עצרַאװש
 א א א מא א  ראא ראו א אה לייה יד

6 0 .=-{| = || ||} =...) 2} .-- 

 יא 1{ =, 0... ינאי גיי .., 

 עא = ניי6 = 2256 0620 2{ = א

 דויטע

 ןּפָאלעטנַא

 ליקסטעק ןופ ןעלמעק
 יי א א א א נא אפ ראש טסברַאה

 בייל

 -- רָאה עצרַאװש סעמַאמ ןיימ בָאה ךיא
 טרָאװ סָאד
 יי א א ר א ר ראה רעפייפ רעד
 6 א א ראו אטא טא אפ ראה רו ןיב ךיא

 -- -- רעטרַאצ ַא רָאג שריה א טסיב וד
 יי יי א ר אס כא ראט ר ריצנַאּפ ןיימ
 יה יז יח יד == -= -- -- תוטשּפ םוק
 = יי א א א רבא א ראק סייװ ךיא ,ָא
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 ןילָאגרַאמ

 ט ל ַא ה גיי א

 יה יד יח יח יד ד- רפס רעקילײה רעד

 ת- הה הד הה יד יד יה = גערב םייב
 תהי הי יד זיי יח יח יח ד- רעדיל ייווצ
 היד הה הה הד יח יה יד דד דד ןגרָאמירפ
 זיי היד היי היד היה דדד חד םיובילּפע ןרעטנוא

 יי יה יד יה זה ד- קרַאּפ ןיא טסברַאה
 -- -=- -= ךייר ןוא םישעמ יד רעבירא

 -- -= -= -- ןעײלַא עליטש יד ןיא ָאד
 טא א א א יא יא ךיירפ עסייוו ןיימ

 -- -- רעדליװ רעד בירנייװ רעד ןיב ךיא
 תהיה יד חד יד יד - טכאנ עטוג ַא
 -- -- רעבײװ עתרבועמ יד ביל בָאה ךיא
 הי יד היא יד יד חח טנייפ ךיד בָאה ךיא
 == -= -= -=- גָאט ןופ לגיר ןרעטניה
 תח הד יד יד חד חד זד שיט-ןטרָאק םייב
 יי יד יד יד יח חה חד ד- ןכַאז עטיוט
 לגיופ רעשידניא רעד

 תד יד יד חד יד ןסַאג ענרענייטש יד ןיא
 תהיה יד חח חד חד ןעלגיּפש עניימ ןיא
 היי דוד יד יד יד יד טײל עטלַא
 טא א יי יא יי יא יא ץנילעשזדנַא
 טכַאנ יד
 היד יד חד יד יד חד דד יד ד ןייװעג א
 היי יד יי יז יז דז רעסעלש ערעװש ףא
 וינעװע רעטפניפ ףַא
 הי תהיה חד חד יד עמערָא רעזייה ןיא
 הי יד יד יד יח חיז י חד חד חד ןדירפ
 -- -- == ןדי רענליװ ןגעװ דילסקלָאפ ַא
 תה הד חד הד זה י- קרָאי וינ וצ דיל א
 תהו יח יד יד יד הח יד דד ד- ןיב ךיא
 תד חד זז חד זה דד ןרעּפלַאה בייל השמ
 8 יד יד חד חד חד יד יד ד ד ןטעָאּפ
 היד יד חד חד ד- ןסיװ ןופ ךוב םעד ןיא
 זי יד הה חד יד ךעלגניי ייװצ ןופ דיל ַא
 היי הי חד חיה חד יד +- םערוטש רעד
 תי הה הז הה חד זד -- םעלעכ רעטניה
 == == -= -=- רענייטש רעקרָאי וינ ףֵא

 6 = י2254 הא == טא ==

 6 6 טא == שא 0 = --

 ַאננַא
 יי יי יא יא ר יא יי יי דרע רעטומ
 -- -- געט ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 -- -- -- ןיװעג ןוא טכאנ טימ לופ

 --ןקָארשרעד ךיז ןוא טירט ענייד טרעהרעד
 ןגיולפעג ,ןגיולפעג עװַאּפ ענעדלָאג יד זיא

 -- ןכַאז עמוטש ףלַא טנײיה ןדײר סע

 -- - -- ןגיוא עטכַאמרַאפ בלַאה טימ
 א א אפ א א  םועאא  ןאטאא טמעאא פאה טא יינש

 0 יי יא יא וע יא רעמיצ ןלעקנוט ןיא

 = יי יא א יי יי ןדירפוצ טינ
 םילָאװיײט
 6 א ראטע עא א שא או אנא יהוה א ןרָאי

 -- דלָאג ןוא רָאמרַאמ ןופ רעטרעװ ענייש
 2 א א נא נא נא נא יא טקַארטנַא

 יי א א א וי קרַאּפ ןיא טכַאנרַאפ

 ,םי--+ ,יי+ 2 = --- = טי = =

 -- טסירב ענרָאמרַאמ עטלַאק יד טימ יז

 יי יי יי א יא טוט רעד ןוא ירַאמ
 2 א נא ראא רע ראט טא או אנא א רימ

 תהו היי היי יהי היי ךיח החזה ןפיש עקנַאלש

 זה היי יז יד זה חד זה ד- גיוודול ןבואר

 6 יהי היה החח ךהח חיה החח טי ךיח דחד יד ןוז

 -- -- -- קרַאּפ ָאנָאטָארק ןיא ךעלדיימ

 הי יד זה הד י-ה דד יד יד ןָאקלַאב א ףֵא
 טי יא יו נא א יא טגָאז יורפ ַא
 == -- -- -- טכַאנרַאפ וינעוע עטפניפ

 = יי יי א א יא טדער םַאטש ןיימ

 היי הק השח השיח ךיח היד יד == ןסַאג ןיא
 שי ייד יה  ךיח/ זשד  דחח זה = םייה ןיימ

 יי יי יי נא רו א יב יא יא קסירב

 תיי היי היד היד יד יד = םי םייב טָאטש א

 םחנמ

 תהיה ה= יד יח הח זד חס רעקימעכלַא
 6 טא א אה ראו עא א עא יא בייל

 יי יי א יא נא יא יא יא ךייר עמורפ

 טא א יא א א א א יא ןדָאש ןיימ
 = יי ר יי יא יא יא ץטסָאבעלַאב יד

 יי יא א א ר יא א הבצמ א רַאפ

 -- -- 60 לטיּפַאק ןופ -- רעמיר לװַאז
 2 א ראה א א רעה ר 10 לטיּפַאק ןופ
 -- "םדו רשב, לטיּפַאק ןופ -- רעיײג רעד

 -- -- -- "ריב ןוא טולב, לטיּפַאק ןופ

 -- -- -- "דלאװ ןוא געװ, לטיּפַאק ןופ

 רידַאנ השמ

 2 יי יי נא רו נא ראו קַאזלטעב ןיימ

 6 א נא א א נא נא יט יװ ליטש

 2 א נא טא נא א ורא רעסַאװ ןפַא יװ
 2 כא א א א א נא טרָאמ רוטַאנ

 2 עא ראו א א א נא רו ןַאלג-ליג

 6 א א א נא אנא יא ךלָאג ןוא לַאג
 2 יי יא נא א יי זַא ןגָאז ךיא לָאז

 -- =-- -- רעפיצ עשימיור טימ רעדיל
 עלהמהב

 2 ר א יא נא זדלַאה ַא ףַא זדלאה א

 ,55554/---םסססווי.;.,1; = טא; גסוהאאפ-----=-ןומסטמי = === טעאהאאהאפ === לח

 2 א רע ר נא יא יא יא טסעשז ָאב

 א א יא א א א וד יװ ,ךיא יװ

 6 עא נא ר נא יא ירא יא רעטירד א

 יי יא יי יי בייל'השמ ןוא ךיא
 206 ראק נא עא א א עא יהא יהא םי םייב

 2 עא ר א א א וי יא ףוס לכ ףוס

 יי יא א א יי ר םאזגנאל יװ
 2 א ר א א יא ברעמ וצ חרזמ וצ

 0 ר ראה א א ראג א ווא א לעטָאה

 2 ר ר א טא ר יא עא או יא עיגרַא
 א א רך א א א עא א עילאנאכקאוו

 2 ר ראק ר טא ר יא ןעמיוק רעטנלע ןַא
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 תש= היח  תיח = == == -- -- רעדיל חרזמ

 2 א א א א ר א א ראה ןעגנַאלש

 2 א א עא ראו א א טברַאטש ביל ַא

 א א א א עא ר א רע אפ לזַאזַא

 יי ר א א א א עא ראט יא ןײלַא ךיא
 א א א ראג א ראש רו א ראה ץילַאקנָאמ

 6 א א א ר א א א ראה װעיַארַאנ

 == == == == == -- == סגטָאש עלעגעװ ַא

 טי א א א א ראה יא ראה טַארַאּפַאָאידַאר

 דוי םוחנ

 א שה שה == דח -= -= לטשטש ןיימ
 222 שא 24 יח = החח == += = ןורעפ

 2 א א א א ר א ראא זייוװכעלסיב

 א א ר א א א א ראא א א ןסינ

 0 א א ר א א א א גנובעגרַאפ
 26 חיי שה תח/ חד ך= -= -- ןויטימירּפ

 ת-- די חח  ךיז חד -= -- רעדלעװ יד ןיא
 א א א א א א ראה סעגאשז ייוװצ

 שה 222 יא השה  ש=/ = == -- לגיומ יירד

 = .שח ההח ךיז שח= == -- -- ןטעלָאירט

 א א טא א ראא הא א עא ראס עיגעלע

 2 א א טא א כא א א ראה טעברַא

 א א א א א א א רע גניס-וכייל

 א א א א א א ראה דיל-רעטניו א

 2 א א א א רו א טא א שמוח

 -= -= -- == -= טכודעגּפָא ךיז טָאה רימ

 טי יי א א א א ר עא כו געװ ןיא

 יי א א א טא א א א ןייז ןָאק

 ןסקָא יד טימ גנוריסַאּפ רעד ךָאנ ,טָאכיק ןָאד
 2 ר הא רע ר ר עיפָאזָאליפ סָאשטנַאס

 == --- = -= טיײקכעלקריװ ןוא םולח
 א א א א א א ראאא ר רַאּפ יד

 2 א א ר א א א ראה רָאי-יײנ םוצ

 2 א טא א וארא א גנַאלרַאפ ןיימ

 -- -- -- ןעגנַאז ןביז ןופ עדַאלַאב יד
 2 א א א א א א א עא תורוש

 ,א ןָאזנעסינ
 תהי יז יד יד =- סעקירעמַא ןכייט ףָא
 2 א ר א א וארא אה ראה געטנכָאװ

 טי יי א א א א א א ראט טָאטשיײנ
 2 א א הא ראס גָאט פלא ןופ עדַאלאב

 --טנַאה ןיא עלעקעטש א טימ רעיורט ןיימ
 2 א ר ר ראאא עדַאלַאב עקיטַאטשסיורג

 == -- -- -- טיקרעטיול ןופ העש א
 -- -- -- -- רעדירב עניימ ןופ תמא רעד

 6 א א א א א סא א טפַאשביל
 6 א ראס א א א אה עירָאטַארבַאל
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